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การคํานวณอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนของไหลภายในทอ
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บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอแบบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ คํ า นวณ
อุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนของไหลภายในทอดวยวิธีไฟ
ไนตรีซิสแทนซ โดยการแบงปริ มาตรควบคุมของไหลใหมีขนาดเล็ ก
เทาๆกันเปนจํานวนมาก ซึ่งปริมาตรเล็ก ๆแตละสวนแทนไดดวยตั ว
ตานทานการไหลเชิงความรอน และที่ผิวปริมาตรเล็กๆนี้มีการถายเท
พลังงานโดยการพาความรอนไปยังผนังทอแทนไดดวยตัวตานทานการ
พาความรอน แลวรวมตัวตานทานความรอนจํานวนมากนี้เขาดวยกัน
เปนโครงขายความรอน จากนั้นใชโปรแกรมมัลติซิมคํานวณแบบจําลอง
ความตานทานนี้เปรียบเทียบกับทฤษฎีการถายเทความรอนของไหล
ผ า นท อ ที่ มี ก ารคํ า นวณด ว ยหลั ก สมดุ ล ความร อ น เพื่ อ หาค า ความ
ผิดพลาดของอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนที่เกิดขึ้น ในการ
จําลองกําหนดใหทอมีหนาตัดสี่เหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว 16 m
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน 60 oC มีอากาศอุณหภูมิ 80 oC ไหลเขาที่อัตรา
0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ 1008 J/kg.oC และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 13.7 W/m2.oC เมื่อแบงทอออกเปนชิ้น
เล็กจํานวน 4 ชิ้น แลวคํานวณโดยโปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวทอ
อุณหภูมิของไหลมีความผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเท
ความรอนมีความผิดพลาด 0.6751% สําหรับที่ปลายทอ อุณหภูมิของ
ไหลมีความผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความ
ผิดพลาด 0.7601% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ความต า นทานทางความร อ นนี้ ส ามารถคํ า นวณโดยวิ ธี ไ ฟไนต รี ซิ ส
แทนซได ซึ่งจะมีประโยชนในการแกปญหาที่มีความซับซอนของการ
ถายเทความรอนเนื่องจากการไหลในทอตอไป
คําสําคัญ: ไฟไนตรีซิสแทนซ, ตัวตานทานการไหลเชิงความรอน, ตัว
ตานทานการพาความรอน

Abstract
This paper presents a mathematical model for calculating
temperature and heat transfer of fluid flow in a pipe by using
finite resistance method. A control volume is divided into small
equal volumes which are substituted by a thermal flow resistance
at the surface of each small volume, the heat transfer by
convection to the wall is substituted by a convection resistance.
And then, these resistances are combined to a thermal network.
Finally, MultiSIMTM software is used to calculate this network and
compare with heat transfer of fluid flow through a pipe theory
which is calculated by heat balance principle in order to find an
error of temperature and heat transfer rate which occur. In the
simulation, we let a square pipe 0.2x0.2 m2 with 16 m length and
60 oC surface temperature. The air inlet temperature is 80 oC with
0.151 kg/s flow rate. The air specific heat is 1008 j/kg.oC and
convection heat transfer coefficient is 13.7 W/m2.oC. By dividing
pipe into 4 small elements and calculating by the software at a
half pipe length, temperature has an error result -0.0003% and
heat transfer rate has an error result 0.6751%. At the end of pipe
length, temperature has an error result -0.0006% and heat
transfer rate has an error result 0.7601%. The error results show
that this thermal resistance model can be calculated by finite
resistance method. It will be useful to solve a complicate heat
transfer of fluid flow problem.
Keyword: finite resistance method, thermal flow resistance,
convection resistance

รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22

3

เทากันตลอดผิว(Uniform tempareture) (oC)
Ti - อุณหภูมิทางเขา (oC)
h - สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2.oC)
As - พื้นที่ผิวการพาความรอน (m2)
Cp - ความรอนจําเพาะของวัสดุ (J/kg.oC)
- อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s)
ρ - ความหนาแนนของวัสดุ (kg/m3)
v - ความเร็วของไหลในทอ (m/s)
Ac - พื้นที่หนาตัดทอภายใน (m2)
ΔTln - อุณหภูมิแตกตางระหวางผิวทอกับของไหลโดยเฉลี่ย
(Logarithmic mean temperature, oC)

1. บทนํา
วิ ธี ไ ฟไนต รี ซิ ส แทนซ เ ป น การคํ า นวณการถ า ยความร อ นซึ่ ง
ผสมผสานแนวคิดมาจากวิธีไฟไนตโวลุม(Finite Volume)และเทอรมอล
รีซิสแทนซ(Thermal Resistance) ประกอบเขาดวยกัน[2,5] ซึ่งในการ
แกปญหาการถายความรอน 1 มิติ ในสภาวะคงตัวแสดงใหเห็นวา
วิธี ก ารนี้ ส ามารถนํ า ไปใช ไ ดแ ละให ค า ความถู ก ต อ งมากขึ้ น เมื่ อ แบ ง
จํา นวนชิ้ นมากขึ้น[1] การแกปญหาการถา ยความรอนในสภาวะ
แปรเปลี่ยนที่มีการกระจายอุณหภูมิในเนื้อสม่ําเสมอ ไดคํานวณปริมาณ
ความรอนที่ระบายออกจากตัวทรานซิสเตอร[4]

2.2 สมการการคํานวณอัตราการถายเทความรอน
อัตราการถายเทความรอนเทาอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
ไหล คํานวณไดดังนี้[6]
(4)
รูปที่ 1 การคํานวณดวยวิธีการรีซิสแทนซ-คาปาซิแทนซ สําหรับการ
ระบายความรอนออกจากตัวทรานซิสเตอร[4]
บทความนี้นําเสนอการคํานวณอุณหภูมิของไหลภายในทอโดยมี
การสูญเสียความรอนผานผนังทอดานในตลอดความยาวดวยวิธีไฟไนต
รีซิสแทนซ เปรียบเทียบกับทฤษฎีการไหลผานทอที่มีการสูญเสียความ
รอน ดังรูปที่ 2

เมื่อ

- อัตราการถายเทความรอน (W)

3.การวิเคราะหแบบวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ
เมื่อทําการแบงปริมาตรภายในทอใหเปนปริมาตรควบคุม(Control
Volume) เล็กๆที่มีหนาตัดเทากับหนาตัดภายในทอ โดยแตละชิ้นมี
ความยาวเทาๆกัน(Le) เรียงติดกันไปตลอดความยาวทอ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 การถายเทความรอนของไหลภายในทอ [6]
2. ทฤษฎีสมดุลความรอนการไหลภายในทอ
ในที่นี้จะกลาวถึงการคํานวณการถายเทความรอนสําหรับของไหล
ไหลผานทอที่มีอุณหภูมิผิวทอเทากันตลอดความยาว
2.1 สมการการคํานวณอุณหภูมขิ องไหล
เมื่อ ของไหลไหลผานท อ ที่ มีอุณ หภู มิผิ ว ภายในท อ แตกต า งจาก
อุณหภูมิของไหลจะมีการถายเทความรอนเกิดขึ้น การแปลงอุณหภูมิ
ของไหลตลอดความยาวทอสามารถคํานวณไดดังนี้[6]
.
(1)
(2)
(3)

เมื่อ

4

Te - อุณหภูมิทางออกหรืออุณหภูมิของไหลทีห่ นาตัดใดๆ
ในทอนับจากตนทอ (oC)
Ts - อุณหภูมิผิวทอดานใน โดยที่มีการกระจายอุณหภูมิ

รูปที่ 3 แบงปริมาตรชิ้นยอยภายในทอ 1 อัน โดยมีตัวตานทานความ
รอนจากการไหล 1 ตัว และตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว
3.1 ตัวตานทานการพาความรอน
การถายเทความรอนบริเวณนี้เปนพื้นที่ผิวดานขางของปริมาตร
ควบคุมสําหรับทางเขา(As,i)และทางออก(As,e) ดังรูปที่ 3 ดังนั้นพื้นที่ผิว
ดานขางของปริมาตรควบคุมทั้งหมดจะแบงออกเปนสองสวนสําหรับ
การคํานวณความตานทานการพาความรอน 2 ตัว เมื่อแทนคาในตัว
ตานทานการพาความรอน [3] หาคาไดดังนี้

(5)
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เมื่อ RVolConv,edge - ความตานทานการพาความรอนขอบปริมาตร
ควบคุมชิ้นนอกสุด (oC/W)
P - เสนขอบของปริมาตรควบคุมที่สัมผัสของไหล (m)
Le – ความยาวปริมาตรควบคุม (m)

2.คํานวณอัตราการถายเทความรอนที่อากาศสูญเสียไประหวาง
ทางเขาจนถึงปลายทอ จาก(3)

3.2 ตัวตานทานการไหลเชิงความรอน
ปริมาตรควบคุมเล็กๆนี้มีอุณหภูมิแตกตางกันสองดานเนื่องจาก
ของไหลที่ ไ หลผ า นมี ก ารแลกเปลี่ ย นความร อ นบริ เ วณผิ ว ปริ ม าตร
ควบคุ ม และเคลื่ อ นที่ ไ ปยั ง ทางออกอี ก ด า นหนึ่ ง จากรู ป ที่ 3 เมื่ อ
วิ เ คราะห อั ต ราการถ า ยเทความร อ นจากอุ ณ หภู มิ ท างออกผ า นตั ว
ตานทานการพาความรอนไปยังอุณหภูมิผนังทอ จะมีคาเทากับอัตรา
การถายเทความรอนจากอุณหภูมิทางเขาผานตัวตานทานการไหลเชิง
ความรอนไปยังอุณหภูมิทางออกและผานตัวตานทานการพาความรอน
ไปยังอุณหภูมิผนังทอ โดยการเปรียบเทียบกับสมการที่ 1 จะไดวา

4.2 คํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ
เริ่มตนดวยการแบงปริมาตรภายในทอออกเปน 2 ชิ้น แลวคํานวณ
และเขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัลติ
ซิม แตอยางไรก็ตามสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหวงจรไฟฟา
อื่นๆไดเชนกัน แสดงดังรูปที่ 5

= 2.082 kW

รูปที่ 5 วงจรไฟฟาในโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาวทอ
ออกเปน 2 ชิ้น

(6)
เมื่อ RThermal Flow - ความตานทานการไหลเชิงความรอน (oC/W)
4.การคํานวณเปรียบเทียบ
กําหนดใหทอมีหนาตัดสี่เหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว(L) 16 m
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน(Ts) 60 oC มีอากาศไหลเขาอุณหภูมิ(Ti) 80 oC
ที่อัตรา( ) 0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ(Cp)
1008 J/kg. oC และสัมประสิทธิ์การพาความรอน(h) 13.7 W/m2.oC
4.1 คํานวณโดยใชทฤษฎีสมดุลความรอนการไหลภายในทอ
4.1.1 ที่ระยะกึ่งกลางความยาวทอ
มีขั้นตอนการคํานวณดังนี้
1.คํานวณอุณหภูมิที่ระยะกึ่งกลางความยาวทอ จาก(1)
As 8m = (0.2*4)*8 = 6.4 m2
TCal 8m = 71.2422438179 oC
2.คํานวณอัตราการถายเทความรอนที่อากาศสูญเสียไประหวาง
ทางเขาจนถึงระยะกึ่งกลางความยาวทอ จาก(3)
= 1.333 kW
4.1.2 ที่ปลายทอ
มีขั้นตอนการคํานวณดังนี้
1.คํานวณอุณหภูมิที่ปลายทอ จาก(1)
As16m = (0.2*4)*16 = 12.8 m2
TCal16 = 66.3194023030 oC

ซึ่งผลที่ไดใกลเคียงกับทฤษฎี แตอยางไรก็ตามตองตรวจสอบโดย
การแบ ง ออกเป น จํ า นวนชิ้ น ที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ ดู ก ารลู เ ข า คํ า ตอบ
(Convergent) ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการคํานวณอยางละเอียดดังนี้
1.คํานวณเสนขอบของปริมาตรควบคุม
P = (0.2*4) = 0.8 m
2.แบงปริมาตรภายในทอออกเปนชิ้นๆจํานวน (n) 4 ชิ้น จะได
ความยาวปริมาตรควบคุม
Le = L/n = 4 m
3.คํานวณคาความตานทานการพาความรอนบริเวณขอบชิ้นนอก
สุดปริมาตรควบคุม จาก(5)
RVolConv,edge = 4.562043796(10-2) oC/W
4.คํานวณคาความตานทานการไหลเชิงความรอน จาก (6)
As 4m = (0.2*4)*4 = 3.2 m2
RThermal Flow = 1.522779182 (10-2)oC/W
5.เขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัล
ติซิม
6.ใหโปรแกรมคํานวณอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนที่
จุดกึ่งกลางทอ ดังรูปที่ 6 ซึ่งคาความตางศักดิ์ที่ไดคืออุณหภูมิและคา
กระแสไฟฟาที่ไดคืออัตราการถายเทความรอนนั่นเอง ซึ่งมีคาเทากับ
= 1.342 kW; TSim 8m = 71.242 oC;
= 2.097 kW; TSim16m = 66.319 oC;
7.เปรียบเทียบคําตอบที่ไดกับคําตอบเมื่อแบงความยาวทอ
ออกเปน 2 ชิ้น ปรากฎวาไดคําตอบเดียวกัน ดังนั้นจึงไมจําเปนตอง
แบงความยาวทอเพิ่มขึ้นเพื่อคํานวณอีกตอไป
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รูปที่ 6 วงจรไฟฟาและผลการคํานวณดวยโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาวทอออกเปน 4 ชิ้น
5. วิเคราะหผล
เมื่อแบง ทอออกเปนชิ้นเล็ กจํานวน 4 ชิ้ น แล วคํานวณโดย
โปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวท อปรากฎวาอุ ณหภูมิของไหลมี ความ
ผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเทความรอนมีความผิดพลาด
0.6751% สําหรับที่ปลายทอผลลัพธของอุณหภูมิของไหลมีความ
ผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความผิดพลาด
0.7061% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลองความ
ตานทานทางความรอนนี้สามารถคํานวณโดยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซได
6. สรุป
เมื่อกําหนดใหทอมีหนาตัดสี่เหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว 16 m
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน 60 oC มีอากาศอุณหภูมิ 80 oC ไหลเขาที่อัตรา
0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ 1008 J/kg.oC และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 13.7 W/m2.oC เมื่อแบงทอออกเปนชิ้น
เล็กจํานวน 4 ชิ้น แลวคํานวณโดยโปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวทอ
อุณหภูมิของไหลมีความผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเท
ความรอนมีความผิดพลาด 0.6751% สําหรับที่ปลายทอ อุณหภูมิของ
ไหลมีความผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความ
ผิดพลาด 0.7061% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ความต า นทานทางความร อ นนี้ ส ามารถคํ า นวณโดยวิ ธี ไ ฟไนต รี ซิ ส
แทนซได ซึ่งจะมีประโยชนในการแกปญหาที่มีความซับซอนของการ
ถายเทความรอนเนื่องจากการไหลในทอตอไป
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการคํานวณการถายความรอนดวยวิธีไฟไนตรี
ซิสแทนซ โดยแบงครีบระบายความรอนแผนกลมออกเปนชิ้นเล็กๆรูป
ทรงกระบอกกลวงมีความยาวเทากับความหนาแผนครีบและวางซอน
กันในแนวรัศมีเปนจํานวนมาก แตละชิ้นประกอบขึ้นดวยตัวตานทาน
การนําความรอน 1 ตัวและตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว โดยใช
โปรแกรมมัลติซิมคํานวณแบบจําลองตัวตานทานนี้เปรียบเทียบกับผล
การคํานวณทางทฤษฎีการถายเทความรอนผานครีบแผนกลมที่มีการ
สูญเสียความรอนสวนปลายครีบวามีอัตราการถายเทความรอนแตกตาง
กันเพียงใด เนื่องจากการคํานวณตามทฤษฎีใชวิธีปรับแกความยาวจาก
กรณีไมมีการสูญเสียความรอนที่สวนปลาย การคํานวณเปรียบเทียบ
กําหนดใหครีบแผนกลมทําดวยอลูมิเนียม 2024-T6 รัศมีใน 25 mm,
รัศมีนอก 45 mm, หนา 6 mm, ติดอยูกับทออุณหภูมิผิว 500 K ระบาย
ความรอนดวยอากาศไหลผานที่อุณหภูมิ 300 K มีคาสัมประสิทธิ์การ
พาความรอนโดยเฉลี่ย 50 W/m2.oC และคาสภาพการนําความรอนแผน
ครีบโดยเฉลี่ย 186 W/m.oC เมื่อทําการแบงครีบระบายความรอนเปน
ชิ้นเล็กจํานวน 40 ชิ้น ปรากฏวามีอัตราการถายความรอนแตกตางจาก
ทฤษฎี 2.37% จะเห็นไดวาแบบจําลองความตานทานทางความรอนนี้
สามารถคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซไดใกลเคียงทฤษฎีแตใหความ
มั่น ใจมากกว า เนื่อ งจากใช ค า ความยาวจริ ง ของแผ นครีบ โดยมี ก าร
ถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่กําหนด แตในทฤษฎีใชคา
ปรับแกความยาวของแผนครีบ
คําสําคัญ: ครีบแผนกลม, ไฟไนตรีซิสแทนซ, ทรงกระบอกกลวง

Abstract
This paper presents the calculation of heat transfer through a
fin by using finite resistance method. A circular fin is divided into
many small hollow cylindrical elements which cylindrical length
equal to fin thickness, the elements lay on radial direction and
each element consist of 1 conduction resistance and 2
convection resistances. MultiSimTM software is used to calculate
this resistance model and compare with analytical circular fin heat
transfer method with heat transfer tip condition to find a
difference of heat transfer rate because the calculating method
followed the theory uses length adjusting method from the case
of no heat transfer at the tip. The comparative calculation let a
circular fin made from aluminum 2024-T6, with inner radius 25
mm, outer radius 45 mm and thickness 6 mm. The fin is fixed on
a tube which has temperature 500 K, and cooled by air flow at
temperature 300 K. A value of its convection heat transfer
coefficient is 50 W/m2.oC and average fin conduction heat
transfer coefficient is 186 W/m.oC. Investigation by dividing the fin
length into 40 elements shows that heat transfer rate is different
from the theory 2.37%. From this thermal resistance model show
that it can be calculated by finite resistance method, moreover it
is more trustful than the theory because of using the true length
of fin followed by the condition of heat transfer at the tip which is
difference from the theory that uses the adjust length of fin.
Keyword: Circular Fin, Finite Resistance, Hollow Cylindrical
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1. บทนํา
บทความนี้นําเสนอการคํานวณการถายความรอนซึ่งผสมผสาน
แนวคิดมาจากวิธีไฟไนตอิลิเมนตและเทอรมอลรีซิสแทนซ[6,7] ซึ่งเปน
วิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร เชนจาก
รูปที่ 1 เปนการคํานวณโดยใช Thermal Tools ที่ใหมากับโปรแกรม
SPICE คํานวณการถายเทความรอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส

ปลายแผนครีบ (m)
Lc - ความยาวแผนครีบปรับแก(Corrected length) กรณีมีการ
ถายเทความรอนปลายแผนครีบ (m)
Ap – พื้นหนาตัดแนวยาวแผนครีบ (m2)
h - สัมประสิทธิ์การพาความรอนแผนครีบ (W/m2.oC)
k - สภาพการนําความรอนแผนครีบ (W/m.oC)

รูปที่ 1 การจัดโหนดแบบหนึ่งในการคํานวณ 2 มิติ ในโปรแกรม
SPICE [3]

รูปที่ 3 กราฟประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ [4]

โดยการนําตัวตานทานความรอนประกอบเขาดวยกันมาคํานวณ
ครีบระบายความรอนแผนกลมดังรูปที่ 2 กรณีมีการถายเทความรอนที่
ส ว นปลาย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการคํ า นวณทางทฤษฎี โดยใช
โปรแกรมมัลติซิม ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการคํานวณวงจร
ทางไฟฟาทั่วไป

2.2 อัตราการถายเทความรอนผานฐานครีบ
หาคาไดดังนี้[4]
Q& f = ηfhAf( Tb -T∝)
2π(r22-r12)+

Af =
2πr2t
เมื่อ Q& f - อัตราการถายเทความรอนผานแผนครีบ (W)
Af - พื้นที่ผิวถายเทความรอนแผนครีบ (m2)
Tb - อุณหภูมิฐานครีบที่รัศมี ri (oC)
T∝ - อุณหภูมิของไหล (oC)

(1)
(2)

3.การวิเคราะหแบบวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ

รูปที่ 2 ลักษณะครีบระบายความรอนแผนกลม[4]
2. ทฤษฎีการถายเทความรอนผานครีบระบายความรอน
ในที่นี้จะกลาวถึงการคํานวณการถายเทความรอนสําหรับแผนครีบ
ทรงกลมกรณีปลายครีบมีการถายเทความรอน ซึ่งสามารถคํานวณได
ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ
ประสิทธิภาพการถายเทความรอนอานไดจากกราฟในรูปที่ 3
เมื่อ ηf - ประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ (%)
t - ความหนาแผนครีบ (m)
r1,r2 - รัศมีวงในและรัศมีวงนอกแผนครีบ (m)
r2c - รัศมีปรับแก(Corrected radius) กรณีมีการถายเทความรอน
8

รูปที่ 4 ครีบระบายความรอนแผนกลมแบงออกเปน 2 ชิ้น
การคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ[6,7] โดยแบงครีบระบาย
ความรอนแผนกลมออกเปนชิ้นเล็กๆรูปทรงกระบอกกลวงมีความยาว
(Le) เทากับความหนาแผนครีบ(t) และวางซอนกันในแนวรัศมีเปน
จํานวนมาก ใหความหนาทรงกระบอกกลวงทุกชิ้นมีขนาด(re)เทากัน
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หมด แตละชิ้นประกอบขึ้นดวยตัวตานทานการนําความรอนในแนวรัศมี
แผนครีบ 1 ตัวและตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว
จากรูปที่ 4 แผนครีบมีรัศมีใน(ri)และรัศมีนอก(ro) ไดทําการแบง
แผนครีบออกเปนทรงกระบอกกลวงชิ้นยอย 2 ชิ้น แตละชิ้นมีความหนา
ทรงกระบอกเทากัน(re) สามารถแทนไดดวยตัวตานทานการนําความ
รอนในแนวรัศมีทรงกระบอก 2 ตัว, ตัวตานทานการพาความรอนผิว
ดานบนและดานลาง 3 ตัว และตัวตานทานการพาความรอนปลายแผน
ครีบ 1 ตัว
สํ า หรั บ ตั ว ต า นทานการนํ า ความร อ นแนวแกนทรงกระบอกไม
พิจารณาในที่นี้ เนื่องจากแผนครีบระบายความรอนมักทํามาจากโลหะ
เพื่อใหมีการถายเทความรอนที่ดี และเปนแผนบางเพื่อใหติดตั้งจํานวน
แผนครีบไดมากขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิที่ระยะครึ่งความหนาแผนครีบจะ
ใกลเคียงอุณหภูมิที่ผิวแผนครีบมาก ซึ่งจะเห็นไดวาแมแตทฤษฎีการ
ถายเทความรอนผานแผนครีบก็ไมไดพิจารณาถึงความแตกตางของ
อุณหภูมินี้เชนกัน แตอยางไรก็ตามถาใชวัสดุที่มีคาสภาพการนําความ
ร อ นต่ํ า ที่ ทํ า มาจากฉนวนหรื อ เซรามิ ก ส ถึ ง แม ว า จะเป น แผ น บาง
อุณหภูมิที่ผิวยอมแตกตางจากอุณหภูมิที่ระยะครึ่งความหนาแผนครีบ
อยางมีนัยสําคัญอยางแนนอน
3.1 ตัวตานทานความรอนในเนื้อวัสดุแนวรัศมีทรงกระบอกกลวง

3.2 ตัวตานทานการพาความรอน
ตัวตานทานการพาความรอนเกิดขึ้นบริเวณผิวดานขางหรือปลาย
ทรงกระบอก สามารถแยกตัวความตานทานการพาความรอนออกเปน
4 ประเภทคือดานขางทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด, ปลายรอยตอ
ทรงกระบอกกลวงกับฐานแผนครีบ, ปลายรอยตอระหวางทรงกระบอก
และปลายทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด โดยการหาคาพื้นที่ผิวการพา
ความรอน(As) แลวแทนคาในตัวตานทานการพาความรอน[4]
3.2.1 ดานขางทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด
การถายเทความรอนที่บริเวณนี้เปนดานขางปลายบริเวณแผนครีบ
หาคาไดดังนี้[2]
(4)
เมื่อ RCylConv,side - ความตานทานการพาความรอนดานขางทรงกระ
บอก (oC/W)
As - พื้นที่ผิววัสดุที่สัมผัสกับของไหล (m2)
ro - รัศมีนอกที่ปลายแผนครีบ (m)
3.2.2 ปลายรอยตอทรงกระบอกกลวงกับฐานแผนครีบ
การถายเทความรอนที่บริเวณนี้เปนผิวดานบนและดานลางแผน
ครีบติดกับฐานแผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่จากรัศมีในสุด(ri) ถึงครึ่ง
ความหนาผนังกลวง(ri+re/2) หาคาไดดังนี้[2]

(5)
รูปที่ 5 การถายเทความรอนในเนื้อวัสดุทรงกระบอกกลวงชิ้นที่ n
พิจารณาการถายเทความรอนระหวางผิวทรงกระบอกดานนอก
แนวที่ n+1 ที่จุด a และผิวทรงกระบอกดานในแนวที่ n ที่จุด b ในกรอบ
เสนประระหวาง a กับ b ของทรงกระบอกชิ้นที่ n ในรูปที่ 5 เพื่อหาคา
ความตานทานความรอน ไดคาดังนี้ [1][8]

เมื่อ RHCConv,base fin – ความตานทานการพาความรอนปลายทรงกระ
บอกกลวงรัศมีในผิวดานบนและดานลาง (oC/W)
3.2.3 ปลายรอยตอระหวางทรงกระบอก
การถายเทความรอนที่บริเวณนี้เปนผิวดานบนและดานลางแผน
ครีบรอยตอระหวางทรงกระบอกของแผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่ผิวที่
นั บ จากรั ศ มี ท รงกระบอกที่ n-1
บวกครึ่ ง หนึ่ ง ของความหนา
ทรงกระบอก(rn-1+re/2) หรือ (rn-re/2) ถึงรัศมีทรงกระบอกที่ n บวก
ครึ่งหนึ่งของความหนาทรงกระบอก (rn+re/2) หาคาไดดังนี้[2]

(3)
เมื่อ RHCCond,inside radial – ความตานทานความรอนในเนื้อวัสดุของทรง
กระบอกกลวงในแนวรัศมี(oC/W)
rn+1 , rn - รัศมีดานนอก และรัศมีดานใน Element (m) ชนิด
ทรงกระบอกกลวงที่ n
n
- หมายเลขทรงกระบอกกลวง ดูรูปที่ 3
k
- สภาพการนําความรอน (W/m.oC)
Le
- ความยาว Element (m) ในที่นี้คือความหนาแผนครีบ
ดังนั้น Le = t

(6)
เมื่อ RHConv,connect fin – ความตานทานการพาความรอนรอยตอทรง
กระบอกกลวงผิวดานบนและดานลาง (oC/W)
3.2.4 ปลายทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด
การถายเทความรอนที่บริเวณนี้เปนผิวดานบนและดานลางปลาย
แผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่จากรัศมีนอกสุด(ro) เขามาครึ่งความหนา
ผนังทรงกระบอกกลวง(ro-re/2) หาคาไดดังนี้[2]

(7)
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เมื่อ RHCConv,tip fin – ความตานทานการพาความรอนปลายทรงกระบอก
กลวงรัศมีนอกผิวดานบนและดานลาง (oC/W)
4.การคํานวณเปรียบเทียบ
กํา หนดเงื่ อ นไขในการคํ า นวณเปรี ย บเที ย บ โดยให ค รี บ ระบาย
ความรอนแบบแผนกลมทําดวยอลูมิเนียมมีรัศมีใน(r1) 25 mm รัศมีนอก
(r2) 45 mm หนา(t) 6 mm ติดอยูกับทออุณหภูมิ(Tb) 500 K ระบาย
ความรอนดวยอากาศอุณหภูมิ(T∝) 300 K ไหลผานแผนครีบ ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนแบบบังคับโดยเฉลี่ย(Average force
convection heat transfer coefficient, h) 50 W/m2.oC[4] และคาสภาพ
การนําความรอนแผนครีบอลูมิเนียม 2024-T6 โดยเฉลี่ยที่อุณหภูมิ 400
K (kf) 186 W/m.oC[4]
4.1 คํานวณดวยทฤษฎีการถายเทความรอนผานแผนครีบ
ขั้นตอนการคํานวณกรณีมีการถายเทความรอนที่สวนปลาย ซึง่
จะตองปรับแกรัศมีนอกและความยาวแผนครีบ เสมือนใหมีความยาว
เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. r2c(รัศมีนอกปรับแก) = r2 +t/2 = 0.048 m
2. L(ความยาวแผนครีบ) = r2 –r1 = 0.020 m
3. Lc(ความยาวแผนครีบปรับแก) = L +t/2 = 0.023 m
4. Ap(พื้นหนาตัดแนวยาวแผนครีบ) = Lct = 0.000138 m
5.อานคาประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบจากกราฟดัง
รูปที่ 3 เมื่อ Lc3/2(h/kAp)1/2 = 0.1539503714
จะได ηf = 0.9561
6.คํานวณพื้นที่ผิวถายเทความรอนแผนครีบจาก (2)
Af = 1.049291946x10-2 m2
7.คํานวณอัตราการถายเทความรอนจาก (1)
Q& f = 100.323 W
4.2 คํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ
เริ่ ม ต น โดยแบ ง ครี บ ระบายความร อ นแผ น กลมออกเป น รู ป
ทรงกระบอกกลวง 2 ชิ้น ดังรูปที่ 4 แลวคํานวณและเขียนตัวตานทาน
ลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัลติซิม แสดงดังรูปที่ 6 แต
อยางไรก็ตามสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหวงจรไฟฟาอื่นๆได
เชนกัน

รูปที่ 6 วงจรไฟฟาในโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาว
ครีบ 2 Element และมีการพาความรอนที่สวนปลาย
ซึ่งผลที่ไดแตกตางจากทฤษฎีมาก จึงตองแบงครีบระบายความ
รอนออกเปนจํานวนชิ้นที่มากขึ้น เพื่อดูการลูเขาคําตอบ(Convergent)
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เมื่อแบงออกเปนจํานวน 40 ชิ้น จะใหคําตอบเปนที่นาพอใจ ซึ่งจะแสดง
ขั้นตอนการคํานวณอยางละเอียดดังนี้
1.แบงครีบระบายความรอนออกเปนชิ้นทรงกระบอกกลวงมีความ
ยาวเทากับความหนาแผนครีบ(Le=t) 6 mm. เพื่อใหงายตอการคํานวณ
กําหนดใหการเพิ่มรัศมีทรงกระบอกแตละชิ้นที่วางซอนกันในแนวรัศมีมี
คาคงที่ตลอดโดยมีความหนาทรงกระบอกกลวง(rt=re) 0.5 mm. ทุกชิ้น
ดังนั้นแบงแผนครีบไดจํานวน 40 ชิ้น((r2-r1)/re=L/re=40) โดยกําหนดให
ทรงกระบอกกลวงที่จะใชในการคํานวณชิ้นแรกเปนทรงกระบอกชิ้นที่
50 (r1/re) จะได r50 = 25 mm.(รัศมีใน), r51=r50+rt= 25.5 mm.(รัศมี
นอก), ทรงกระบอกกลวงชิ้นสุดทายเปนชิ้นที่ 89 จะได r89=r50+39*rt=
44.5 mm. (รัศมีใน), ที่ปลายแผนครีบ r90=r50+40*rt= 45 mm.(รัศมี
นอก) เมื่อมองเปนชิ้นทรงกระบอกกลวงจะไดชิ้นทรงกระบอกกลวงที่มี
รัศมีนอกมากกวารัศมีใน 0.5 mm.ทุกชิ้น และมีความยาวทรงกระบอก
(Le) 6 mm.
2.คํานวณคาความตานทานการนําความรอนในแนวรัศมีของแตละ
ชิ้นยอย จาก(3) เชน RHCCond50-51,inside radial=2.8240914161(10-3)
o
C/W, RHCCond89-90,inside radial=1.5934462552(10-3) oC/W
3.คํานวณความตานทานการพาความรอนบริเวณผิววัสดุที่รอยตอ
แตละชิ้นยอย จาก(6) เชน RHCConv51,connect fin= 124.8274063466
o
C/W, RHCConv89,connect fin= 71.5303115020 oC/W
4.คํานวณความตานทานการพาความรอนบริเวณผิววัสดุแตละชิ้น
ยอย ที่ดานขางปลายแผนครีบ จาก(4) RCylConv90,side=11.7892550438
o
C/W, ที่ฐานแผนครีบ จาก(5) RHCConv50,base fin=253.3810039274
o
C/W, ที่ปลายแผนครีบ จาก(7) RHCConv90,tip fin= 141.8651303326
o
C/W
5.เขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัล
ติซิม

รูปที่ 7 ผลการคํานวณดวยโปรแกรมมัลติซิม
6.ใหโปรแกรมคํานวณอัตราการถายเทความรอน ( Q& f ) ได
ผลลัพธ ดังรูปที่ 7 ซึ่งคากระแสไฟฟาที่ไดคืออัตราการถายเทความรอน
นั่นเอง มีคาเทากับ 102.703 W
5. วิเคราะหผล
จากคาที่คํานวณไดดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซมีความแตกตางจาก
ทฤษฎี(%Difference) 2.373 % ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดในเชิงวิศวกรรม
แตอยางก็ตามแบบจําลองความตานทานทางความรอนนี้ใชคาความยาว
จริงของแผนครีบ โดยมีการถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่
กําหนดทุกประการ แตในทฤษฎีใชคาปรับแกความยาวของแผนครีบให
เพิ่มขึ้นไปอีกแลวจึงแทนคาลงในสูตรที่ไดจากกรณีไมมีการถายเทความ
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รอนที่ปลายแผนครีบ เนื่องจากกรณีมีการถายเทความรอนที่ปลายแผน
ครีบไมสามารถแกสมการดิฟเฟอรเรนเชียลจากทฤษฎีได ดังนั้นการ
คํ า นวณด ว ยวิ ธี ไ ฟไนต รี ซิ ส แทนซ ก รณี นี้ ใ ห ค วามมั่ น ใจในผลลั พ ธ
มากกวาคาที่ไดจากทฤษฎีที่มีอยู

[8] Jack P. Holman, 2002. Heat transfer, Southern Methodist
University, U.S.A., Ninth Edition, McGraw-Hill. Inc, New York, pp.
29.

6. สรุป
การคํานวณเปรียบเทียบกําหนดใหครีบระบายความรอนแบบแผน
กลมทําดวยอลูมิเนียม 2024-T6 รัศมีใน 25 mm รัศมีนอก 45 mm หนา
6 mm ติดอยูกับทออุณหภูมิ 500 K ระบายความรอนดวยอากาศไหล
ผานที่อุณหภูมิ 300 K มีคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนโดยเฉลี่ย 50
W/m2.oC
และคาสภาพการนําความรอนแผนครีบโดยเฉลี่ย 186
W/m.oC เมื่อทําการแบงครีบระบายความรอนเปนชิ้นเล็กจํานวน 40
ชิ้น ปรากฏวาอัตราการถายความรอนจากแบบจําลองมีความแตกตาง
จากทฤษฎี 2.373% จะเห็นไดวาแบบจําลองความตานทานทางความ
รอนนี้สามารถคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซไดใกลเคียงทฤษฎีแต
ใหความมั่นใจมากกวา เนื่องจากใชคาความยาวจริงของแผนครีบโดยมี
การถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่กําหนด แตในทฤษฎีใช
คาปรับแกความยาวของแผนครีบ
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โดยการคลุมผ้าใบที่ช่วงท้ายกระบะ
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการนําเสนอการลดอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน
เชื้อเพลิงของรถกระบะโดยการคลุมผ้าใบที่ช่วงกระบะท้าย จากการ
จําลองสภาพการไหลของอากาศเมื่อไหลผ่านตัวรถกระบะที่ความเร็ว
ต่า ง ๆ กันโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิง คํานวณ พบว่า ที่
ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง การคลุมผ้าใบไม่มผี ลต่อสัมประสิทธิ ์
แรงต้านของอากาศส่งผลให้อตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง แต่เมื่อรถมีความเร็วมากขึน้ เช่น ความเร็ว 90 และ 120
กิโ ลเมตรต่ อ ชั ่วโมง การคลุ ม ผ้า ใบที่ช่ ว งกระบะท้า ยสามารถลดค่ า
สัมประสิทธิแ์ รงต้า นอากาศลงได้ ส่ง ผลให้เ ครื่อ งยนต์มอี ัตราการใช้
นํ้ามันเชือ้ เพลิงลดลงประมาณ 5.7 เปอร์เซนต์ ทัง้ สองความเร็ว
Abstract
The fuel consumption reduction of a pickup truck
resulted from canvas covering the pick-up cargo by was studied.
The air flow simulation at different speed, using computational
fluid dynamics program was undertaken. At 60 kilometer per hour
speed, canvas covering has no impact on drag force coefficient
therefore fuel consumption rate did no change. When the pickup
speeds were at 90 and 120 kilometer per hour, canvas covering
decreased the drag force coefficients and fuel consumption
decreased by 5.5% for both cases.
1. บทนํา
รถยนต์เป็ นยานพาหนะที่มนุ ษย์สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ. 1769
จนมาถึงปจั จุบนั [1] การสร้างรถยนต์ในยุคแรกสร้างมาเพื่อใช้ใน
การทหารโดยใช้ล ากปื น ใหญ่ แต่ ป จั จุ บ นั รถยนต์ไ ด้ถู ก สร้า งเพื่อ ใช้
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อํานวยความสะดวก เช่น ใช้ในการโดยสาร การขนส่งสินค้า เป็ นต้น
รถยนต์ทใ่ี ช้ในการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็ นรถทีม่ สี ่วนท้ายเป็ นกระบะ
อยู่ด้านหลัง เรียกทัวไปว่
่ ารถปิ คอัพหรือรถกระบะ ปจั จุบนั รถกระบะ
ได้รบั ความนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในเมืองไทย เนื่องจากสามารถใช้
งานได้หลายอย่างตามความต้องการของผูใ้ ช้ แต่เนื่องจากเวลาทีร่ ถ
กระบะวิง่ ไปตามถนนนัน้ จะมีกระแสอากาศพุง่ ผ่านรอบตัวรถรวมทัง้ ช่วง
ทีเ่ ป็ นกระบะท้ายด้วย กระแสอากาศทีไ่ หลผ่านช่วงกระบะท้ายนี้ทําให้
เกิดการหมุนวนของอากาศเป็ นผลให้รถเคลื่อนทีไ่ ด้ชา้ ลงหรือรถนัน้ เกิด
แรงต้าน (Drag Force) ทําให้รถต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งไปกับการ
เอาชนะแรงต้า นเหล่ า นี้ นัน่ หมายความว่ า เครื่อ งยนต์ต้อ งใช้น้ํ า มัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น ในสภาวะการณ์ ปจั จุบนั ราคาของนํ้ ามันเชื้อเพลิง มี
ราคาทีส่ งู ขึน้ และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลง ทําให้รฐั บาลได้ออกมาตรการ
ด้านการประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิง ตัวอย่างเช่น การขับรถทีค่ วามเร็ว
ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง ไม่บรรทุ กของที่ไม่จําเป็ นหรือใช้
เชื้อ เพลิง ชนิ ด อื่น ๆที่ไ ม่ต้อ งนํ า เข้า จากต่ า งประเทศ เป็ น ต้น ทางผู้
ทํ า การศึก ษาได้เ ล็ง เห็น ถึง ความสํา คัญ ในด้ า นการประหยัด นํ้ า มัน
เชื้อเพลิงของรถกระบะในอีกรูปแบบหนึ่ง คือการนํ าผ้าใบมาคลุมช่วง
กระบะท้ายเพื่อให้การไหลเวียนของอากาศบริเวณนี้ดขี น้ึ และเพื่อลด
แรงต้ า นของอากาศที่ก ระทํ า กับ ตัว รถจึง ได้ ค ิด ที่จ ะศึ ก ษาอากาศ
พลศาสตร์ของรถกระบะเพื่อส่งผลให้เกิดการประหยัดนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ในการศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาสภาพการไหลของอากาศทีผ่ า่ น
ตัวรถรวมถึงช่วงกระบะท้ายในกรณีทม่ี คี ลุมผ้าใบและไม่มคี ลุมผ้าใบที่
ความเร็วของอากาศต่างกันเพื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิแรงต้
์ านของ
อากาศโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ รวมถึงศึกษาการ
ประหยัดนํ้ามันเมือ่ มีการติดตัง้ แผ่นผ้าใบทีช่ ว่ งกระบะท้าย
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2. ทฤษฎี

3. วิ ธีการ

แรงต้านอากาศที่กระทํากับรถยนต์ [2] คือแรงฉุ ดที่เกิดขึน้
บนผิวของรถยนต์อนั เนื่องมาจากแรงดันและแรงเสียดทานของอากาศที่
ไหลผ่านรถยนต์ การออกแบบรูปทรงของรถยนต์จงึ จําเป็ นต้องคํานึงถึง
หลัก การทางอากาศพลศาสตร์ ข องยานยนต์ เนื่ อ งจากกํ า ลัง จาก
เครือ่ งยนต์ทถ่ี กู ส่งไปยังล้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มทีเ่ พราะเกิด
การสูญเสียในระบบถ่ายทอดกําลัง (Transmission loss) ในส่วนทีเ่ หลือ
จะถูกนํ าไปใช้เพื่อเอาชนะแรงต้านการเคลื่อนที่ต่างๆ ได้แก่ แรงต้าน
อากาศ (Air resistance) แรงต้านการหมุนของล้อ (Rolling resistance)
และแรงต้านทางชัน (Gradient resistance) ในขณะทีร่ ถยนต์วงิ่ อยู่บน
ถนน รถยนต์จะถูกกระทําด้วยแรงต้านอากาศและแรงยกของอากาศ
โดยค่าสัมประสิทธิ ์แรงต้านและสัมประสิทธิแรงยกสามารถหาได้
จาก
์
สมการที่ (1) และสมการที่ (2)

ก่อ นการจําลองสภาพการไหลของอากาศเพื่อหาแรงต้า น
ของอากาศที่เกิดขึ้นกับรถกระบะในโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํา นวณ ผู้ทํ า การศึก ษาได้ทํ า การทดสอบความถู ก ต้อ งของการใช้
โปรแกรมโดยทํ า การจํ า ลองสภาพการไหลของอากาศและหาค่ า
สัมประสิทธิ ์แรงต้านของอากาศผ่านวัตถุทรงกระบอกทีม่ พี น้ื ทีห่ น้าตัด
เป็ น วงกลมขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเท่ า กับ 10 มิล ลิเ มตรและยาว
เท่า กับ 10 มิล ลิเมตร ดังรูปที่ 1 ที่ค่าเรโนลด์นัมเบอร์เท่ากับ 1 และ
1000 จากผลการทดสอบ พบว่า เมือ่ ค่าเรโนลด์นมั เบอร์เท่ากับ 1 ได้ค่า
สัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศเท่ากับ 10.680 และเมื่อค่าเรโนลด์นัม
เบอร์เท่ากับ 1000 ได้ค่าสัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศเท่ากับ 0.868
เมื่อนํ ามาเทียบกับกราฟ แสดงให้เห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก
กราฟ ดังแสดงในรูปที่ 2 จากนัน้ ผูท้ าํ การศึกษาได้สร้างแบบจําลองของ
รถกระบะทีม่ คี วามยาว 4820 มิลลิเมตร ความกว้าง 1640 มิลลิเมตร สูง
1400 มิลลิเมตร โดยแยกเป็ นสองแบบ คือ แบบทีม่ กี ระบะท้ายเปิ ดและ
แบบทีม่ กี ารปิ ดกระบะท้าย ดังรูปที่ 3 ในโปรแกรม Solid Work จากนัน้
ได้ใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณประมวณผลเพื่อหาค่า
สัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศทีเ่ กิดขึน้ กับตัวรถกระบะทีค่ วามเร็ว 60,
90 และ 120 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง สําหรับนําไปศึกษาอัตราการสิน้ เปลือง
นํ้ ามันเชื้อเพลิงของรถกระบะในกรณีคลุมผ้าใบและไม่คลุมผ้าใบช่วง
กระบะท้ายเมือ่ มีการใช้งานจริงบนถนน

ค่าสัมประสิทธิ ์แรงต้าน
Cd =

Fd
1
⎛ ⎞
2
⎜ ⎟ ρAV
⎝2⎠

(1)

ค่าสัมประสิทธิแรงยก
์
Cl =

Fl
1
⎛ ⎞
2
⎜ ⎟ ρAV
⎝2⎠

(2)

เมื่อแรงต้านอากาศมากจะทําให้เกิดการสิน้ เปลืองกําลังจากเครื่องยนต์
ส่ง ผลให้เ กิดการสิ้น เปลือ งนํ้ า มันเชื้อเพลิง เพิม่ ขึ้นด้วย โดยแรงต้า น
อากาศเกิด จากส่ ว นประกอบของแรงสองส่ ว นคือ แรงต้ า นอากาศ
เนื่องจากความหนืดของอากาศกับผิวสัมผัสของรถยนต์และแรงต้าน
อากาศเนื่องจากความแตกต่างของความดันทีก่ ระจายบนผิวสัมผัสของ
รถยนต์ ค่าสัมประสิทธิความดั
นของอากาศสามารถคํานวณได้จาก
์
สมการที่ 3

รูปที่ 1 ทรงกระบอกทีใ่ ช้ในการทดสอบเทียบโปรแกรม

ค่าสัมประสิทธิความดั
นของอากาศ
์
Cp =

P − P0
⎛1⎞ 2
⎜ ⎟ ρV
⎝2⎠

(3)

เนื่อ งจากพื้นที่ห น้ า ตัดของรถยนต์ไม่เ ป็ นรูป สี่เ หลี่ย ม โดยมีส่ว นเว้า
ส่ ว นนู น ตามความสวยงามของการออกแบบ ดั ง้ นั ้น การหา
พื้น ที่ห น้ า ตัด ของรถเพื่อ ใช้ใ นการคํ า นวณจึง ต้อ งใช้ว ิธ ีป ระมาณค่ า
พืน้ ทีห่ น้าตัดของรถยนต์ โดยเอกสารหมายเลข [3] ได้นําเสนอการหา
พืน้ ทีห่ น้าตัดรถยนต์ ดังสมการที่ (4)
A = 0.8 HW

(4)

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบสัมประสิทธิแรงต้
์ านของกาศทีไ่ หลผ่าน
ทรงกระบอก
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จากรูปที่ 4 และรูปที่ 5 พบว่า เมือ่ อากาศมีความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ การไหลของอากาศผ่านรถกระบะในกรณีคลุมผ้าใบทีช่ ่วงกระบะ
ท้ายหรือการปิ ดกระบะท้ายนัน้ อากาศจะไหลได้ดกี ว่าการไม่คลุมผ้าใบ
หรือการเปิ ดช่วงกระบะท้าย และสามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ ์แรง
ต้านอากาศของรถกระบะที่มกี ารคลุมผ้าใบและไม่ได้คลุ มผ้าใบที่ช่วง
กระบะท้ายได้เท่ากับ 0.475 และ 0.476 ตามลําดับ
รูปที่ 3a รถกระบะทีไ่ ม่มกี ารปิดท้าย

รูปที่ 6 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 90 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีม่ กี ารปิ ดกระบะท้าย
รูปที่ 3b รถกระบะทีม่ กี ารปิดกระบะท้าย
4. ผลการศึกษา
4.1 ผลทดสอบการหาค่าสัมประสิทธิ ์แรงต้านของรถกระบะ
โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
หลัง จากสร้า งแบบจํา ลองของรถกระบะในโปรแกรม Solid
Work แล้ ว ได้ ใ ช้ โ ปรแกรมพลศาสตร์ ข องไหลเชิง คํ า นวณในการ
ประมวลผลเพื่อหาสัมประสิทธิแรงต้
์ านอากาศที่ค วามเร็วต่า ง ๆ กัน
สามารถแสดงผลได้ดงั รูปที่ 4 ถึง รูปที่ 9 และตารางที่ 1

รูปที่ 7 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 90 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีไ่ ม่มกี ารปิดกระบะท้าย
จากรูปที่ 6 และ รูปที่ 7 พบว่า เมือ่ อากาศมีความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ การไหลของอากาศผ่านรถกระบะในกรณีคลุมผ้าใบทีช่ ่วงกระบะ
ท้าย อากาศจะไหลได้ดกี ว่าการไม่คลุ มผ้าใบและสามารถคํานวณค่า
สัมประสิทธิ ์แรงต้านอากาศของรถกระบะที่มกี ารคลุมผ้าใบและไม่ได้
คลุมผ้าใบทีช่ ว่ งกระบะท้ายได้เท่ากับ 0.477 และ 0.569 ตามลําดับ

รูปที่ 4 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีม่ กี ารปิ ดกระบะท้าย

รูปที่ 8 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 120 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีม่ กี ารปิ ดกระบะท้าย

รูปที่ 5 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีไ่ ม่มกี ารปิ ดกระบะท้าย
14
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ตารางที่ 2 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดขึน้ กับรถกระบะ
การสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง (ซีซ.ี ต่อกิโลเมตร)
ความเร็วทีใ่ ช้ทดสอบ
ไม่ปิดกระบะท้าย
ปิดกระบะท้าย
(กิโลเมตรต่อชัวโมง)
่
60
46.66
46.33
90
70.33
66.33
120
102.66
97.00
รูปที่ 9 การกระจายความเร็วของอากาศทีค่ วามเร็ว 120 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่ รอบรถกระบะทีไ่ ม่มกี ารปิ ดกระบะท้าย
120

จากรูปที่ 8 และรูปที่ 9 พบว่า เมือ่ อากาศมีความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อ
ชั ่วโมง การไหลของอากาศผ่านรถกระบะในกรณีคลุมผ้าใบทีช่ ่วงกระบะ
ท้าย อากาศจะไหลได้ดกี ว่าการไม่คลุ มผ้าใบและสามารถคํานวณค่า
สัมประสิทธิ ์แรงต้านอากาศของรถกระบะที่มกี ารคลุมผ้าใบและไม่ได้
คลุมผ้าใบทีช่ ว่ งกระบะท้ายได้เท่ากับ 0.477 และ 0.563 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ ์แรงต้านของอากาศทีเ่ กิดขึน้ กับรถกระบะ
ค่าสัมประสิทธิแรงต้
์ าน ( C d )
ความเร็วอากาศทีก่ ระทํากับรถ
(กิโลเมตรต่อชั ่วโมง)
ไม่ปิดกระบะท้าย ปิ ดกระบะท้าย
60
0.476
0.475
90
0.569
0.477
120
0.563
0.477
4.2 ผลการทดสอบความสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงของกระบะ
ในการใช้งานจริง
จากการทดสอบความสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิงของรถกระบะในการใช้
งานจริง โดยการปิดและไม่ปิดช่วงกระบะท้ายดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่า
ทีค่ วามเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง การคลุมผ้าใบและไม่คลุมผ้าใบช่วง
กระบะท้ายมีการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เท่ากับ 46.33 ซี.ซี. และ
46.66 ซี.ซี. ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามลําดับ การทดสอบทีค่ วามเร็ว
90 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง การคลุมผ้าใบและไม่คลุมผ้าใบที่กระบะท้ายมี
การสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เท่ากับ 66.33 ซี.ซี. และ 70.33 ซี.ซี.
ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามลําดับ และการทดสอบทีค่ วามเร็ว 120
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง การคลุ มผ้าใบและไม่คลุมผ้าใบที่กระบะท้ายจะมี
การสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เท่ากับ 97 ซี.ซี. และ 102.66 ซี.ซี.
ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 11

รูปที่ 10 รถกระบะทีม่ กี ารปิดช่วงกระบะท้ายสําหรับใช้ทดสอบ

อัตราการสิ้นเปลือง
(CC./hr)

100
ไม่คลุมผ้าใบ
คลุมผ้าใบ

80

60

40
40

60

80

100

120
ความเร็ว (km/hr)

รูปที่ 11 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร
5.สรุป
5.1 จากผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศ
โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ พบว่า เมือ่ ความเร็วของ
อากาศทีก่ ระทํากับตัวรถมีคา่ น้อยการปิ ดและไม่ปิดทีช่ ่วงกระบะท้ายนัน้
จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การลดค่ า สัม ประสิท ธิแ์ รงต้ า นของอากาศ แต่ เ มื่อ
ความเร็วของอากาศทีก่ ระทํากับตัวรถมีค่ามาก การปิ ดช่วงกระบะท้าย
สามารถลดค่าสัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศลงได้ โดยทีค่ วามเร็วของ
อากาศ 60 กิโ ลเมตรต่ อ ชัวโมง
่
รถกระบะที่ม ีก ารปิ ด และไม่ปิ ด ช่ ว ง
กระบะท้ายมีค่าสัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศใกล้เคียงกัน ทีค่ วามเร็ว
ของอากาศ 90 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างการปิ ดและ
ไม่ปิดกระบะท้าย พบว่า การปิ ดกระบะท้ายสามารถลดค่าสัมประสิทธิ ์
แรงต้านของอากาศลงได้ประมาณ 15 เปอร์เซนต์ โดยค่าสัมประสิทธิ ์
แรงต้านของอากาศในกรณีท่ปี ิ ดกระบะท้ายเท่ากับ 0.477 และไม่ปิด
ช่ ว งกระบะท้ า ยเท่ า กับ 0.569 สํ า หรับ ความเร็ว ของอากาศ 120
กิโ ลเมตรต่ อ ชัว่ โมง พบว่ า การปิ ด ช่ ว งกระบะท้ า ยสามารถลดค่ า
สัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศได้ประมาณ 15 เปอร์เซนต์ เช่นเดียวกับ
ความเร็ว ของอากาศที่ค วามเร็ว 90
กิโ ลเมตรต่ อ ชัวโมง
่
โดยค่า
สัมประสิทธิแรงต้
์ านของอากาศในกรณีปิดช่วงกระบะท้ายเท่ากับ 0.477
และค่าสัมประสิท ธิแรงต้
์ านของอากาศในกรณีไม่ปิดช่วงกระบะท้า ย
เท่ากับ 0.563
5.2 จากผลการทดสอบความสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงของรถ
กระบะในการใช้งานจริง พบว่า เมื่อรถกระบะมีความเร็ว 60 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง
่
การปิ ดและไม่ปิดกระบะท้ายนัน้ จะไม่ส่งผลต่อการลดอัตรา
การสิ้นเปลืองนํ้ า มันเชื้อเพลิง เมื่อความเร็วที่ใช้ทดสอบเพิม่ เป็ น 90
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กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
พบว่า การปิ ดช่วงกระบะท้ายสามารถลดอัตราการ
สิ้น เปลื อ งนํ้ า มัน เชื้อ เพลิ ง ลงได้ ป ระมาณ 4 ซี. ซี. ต่ อ ระยะทาง 1
กิโลเมตร หรือลดลงได้ประมาณ 5.7 เปอร์เซนต์ สําหรับทีค่ วามเร็ว 120
กิโ ลเมตรต่ อ ชัว่ โมง การปิ ด ช่ ว งกระบะท้า ยสามารถลดอัต ราการ
สิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงได้ประมาณ 5.66 ซี.ซี. ต่อ 1 กิโลเมตร หรือ
ลดลงประมาณ 5.6 เปอร์เซนต์
6. คําอธิ บายสัญลักษณ์
A
= พืน้ ทีห่ น้าตัดของรถยนต์
Cd
= สัมประสิทธิ ์แรงต้านอากาศ
Cl
= สัมประสิทธิ ์แรงยก
= ค่าสัมประสิทธิความดั
นของอากาศ
Cp
์
Fd
= แรงต้านอากาศทีก่ ระทํากับตัวรถ
Fl
= แรงยกทีก่ ระทํากับตัวรถ
H
= ความสูงของรถยนต์
P
= ความดันของอากาศ
P0
= ความดันบรรยากาศ
V
= ความเร็วของอากาศ
W
= ความกว้างของรถยนต์
ρ
= ความหนาแน่นของอากาศ
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บทคัดยอ
วิธีไรโครงตาขายเปนวิธีเชิงตัวเลขสําหรับหาผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ วิธีนี้ไมตองการสภาพเชื่อ มโยงที่นิยามไวลวงหน าของ
โครงตาขายเพื่อสรางเอลิเมนต หากแตจะใชการกอกําเนิดจุดขั้วแทน
การกอกํา เนิดโครงตาขายในวิธีไฟไนตเ อลิ เมนต แล วสรางฟ งก ชั น
รูปรางจากจุดขั้วที่กระจายอยูอยางตามใจชอบในโดเมนเพื่อใหมีสภาพ
เชื่อมโยงของจุดขั้ว ความเที่ยงตรงของผลเฉลยขึ้นอยูกับจํานวนของ
จุดขั้ว กลาวคือยิ่งมีจํานวนจุดขั้วมากขึ้นความเที่ยงตรงของผลเฉลยก็
ยิ่ ง มี ม ากขึ้ น งานวิ จั ย นี้ ไ ด นํ า ป ญ หากลศาสตร ข องแข็ ง สองมิ ติ บ าง
ป ญ หามาตรวจสอบสํ า หรั บ ความเที่ ย งตรง โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการ
คํานวณจํากัดจุดขั้วไวไมเกิน 100 จุดขั้ว จากผลลัพธที่ไดสําหรับแผน
แบนภายใตแรงกระทําของแรงแบบตางๆ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธทางทฤษฎีมีความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้วโดยเฉลี่ย
อยูที่ 1.82%
Abstract
Mesh free methods are numerical methods for solving
differential equations. The methods do not require any mesh
predefined connectivity to form the elements. However, mesh free
methods need node generation instead of mesh generation in
finite element methods. The shape functions are then constructed
using only node scattered arbitrarily in domain to provide
connectivity of nodes. In this research work, some two
dimensional problems in solid mechanics are used to examine for
accuracy. The written computer program used for this calculation
limits the maximum number of node to 100 nodes. As the
numerical result for thin plate subjected to various types of
loading comparing with theoretical results, the average error of L2
norm was found to be 1.82%

1. คํานํา

ในการแกปญหาทางวิศวกรรมของแข็งมักจันิยมแกปญหาโดยใช
วิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ เ มนต ซึ่ ง เป น วิ ธี คํ า นวณเชิ ง ตั ว เลขที่ ไ ด ผ ลดี วิ ธี ห นึ่ ง
ประกอบกับในปจจุบันคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงจึงทําใหทําการ
คํานวณไดรวดเร็วขึ้น แตปญหาที่พบในการคํานวณดวยวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตก็คือ ตองมีการจัดเตรียมขอมูลในลักษณะที่เปนเอลิเมนตกอน ซึ่ง
โปรแกรมที่ใชในการเตรียมเอลิเมนตนี้มีราคาสูงจึงทําใหราคาในการ
คํานวณดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตแพงตามไปดวย

รูปที่ 1 การจัดเตรียมเอลิเมนตกอนการคํานวณ
ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
จากป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ได ทํ า การทดสอบการคํ า นวณป ญ หา
ของแข็งแบบสองมิติดวยวิธีไรโครงตาขาย (Mesh Free Method) เพื่อ
เปรียบเทียบผลที่ไดกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต วาวิธีไรโครงตาขายจะมี
ความนาเชื่อถือไดเพียงพอหรือไม และวิธีไรโครงตาขายที่ไดเลือกมาใช
นี้เรียกวาวิธี เอลิเมนตธรรมชาติซึ่งเปนวิธีการคํานวณที่ไมตองอาศัย
การหาเมทริกซผกผันในขั้นตอนหาฟงกชั่นรูปราง (Shape Function)
ขั้นตอนในการเตรียมขอมูลก็เพียงแตกําหนดจุดขั้วลงไปในระบบเทานั้น
ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การใชวิธีไรโครงตาขายมาเปนวิธีการหาผลเฉลยโดยประมาณ
2. ทฤษฎี
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การคํานวณดวยวิธีไรโครงตาขายจะใชหลักการแบบเดียวกับวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต ตางกันตรงที่วิธีนี้จะไมใชโครงตาขายเพื่อการคํานวณ
แตจะยึดถือการคํานวณที่จุดขั้วแทน พิจารณา รูปที่ 3 ถาปญหาแผน
แบนที่ มี ข อบเขต Ω มี เ งื่ อ นไขที่ ข อบเขต Ω s และมี แ รงภายนอก
กระทําที่ Ω t
v
n̂
F
Ωt

รูปที่ 3 ปญหาแผนแบนที่พิจารณา
การคํานวณจะเริ่มจากการเตรียมขอมูลดังนี้
1. กําหนดจุดขั้วลงในขอบเขต Ω ทั้งภายในและที่ขอบ
2. สรางโครงตาขายเบื้องหลัง (Background Mesh) ในภาพ
แสดงดวยเสนประ ซึ่งโครงตาขายเบื้องหลังจะอยูบนจุดขั้วหรือไมอยูบน
จุดขั้วก็ได
3. สรางฟงกชันรูปรางที่จุดขั้วในขอบเขตที่กําหนด (Support
Domain)
4. แทนฟงกชันรูปรางลงในสมการเพื่อหาเมทริกซความแข็งตึง
และแรง
5. ทําการอินทิเกรดเมทริกซความแข็งตึงภายใตโครงตาขาย
เบื้องหลัง และอินทิเกรดเมทริกซแรงในขอบเขต Ω t
6. แกสมการเมทริกซ [A]{x} = {b} เพื่อหาระยะกระจัดของ
จุดขั้ว
7. จากระยะขจัดของจุดขั้ว ทําการคํานวณความเครียดและ
ความเคนที่จุดเกาสตาง ๆ
จากวิธีการคํานวณจะเห็นวามีขั้นตอนการคํานวณที่เหมือนกับวิธี
ไฟไนตเ อลิ เ มนต จะต า งกั น ตรงที่ ฟง ก ชั นรู ป ร า งและการอิ นทิ เ กรด
เทานั้นที่มีวิธีการที่แตกตางกัน
2.1 การหาฟงกชันรูปราง (Shape Function)
สิ่งสําคัญอันดับแรกในการคํานวณดวยวิธีไรโครงตาขายคือ การ
หาฟงกชันรูปรางที่เหมาะสมสําหรับการประมาณคาการเคลื่อนตัวของ
จุดขั้ว ณ ตําแหนงใด ๆ ใน Ω ซึ่งฟงกชันรูปรางจะตองมีคุณสมบัติ
อยางนอย 5 ขอดังนี้
1. ฟงกชันรูปรางเปนเชิงเสนที่ไมขึ้นกับขอบเขตที่พิจารณาจาก
จุดขั้วในขอบเขตที่กําหนด (Support Domain)
2. ฟงกชันรูปรางเปนโครเนคเกอรฟง กชัน
⎧1, i = j
⎩0, i ≠ j

i =1

(2)

i

4. ฟงกชันรูปรางมีคุณสมบัติยอนกลับ (Possesses
reproducing properties)
n

∑ φ ( x) x
i =1

i

i

(3)

=x

5. ฟงกชันรูปรางสามารถหาอนุพันธได
3. วิธีการวิจัย
3.1 การคํานวณหาเมทริกซความแข็งตึง
การคํ า นวณเมทริ ก ซ ค วามแข็ ง ตึ ง ย อ ยของแต ล ะโครงตาข า ย
เบื้ อ งหลั ง ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช โ ครงตาขายเบื้ อ งหลั ง เป น รู ป สามเหลี่ ย ม
เพื่ อ ที่ จ ะได ใ ช เ ปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ เ มนต ไ ด พิ จ ารณา
สามเหลี่ ย มแรกที่ จ ะคํ า นวณประกอบด วยจุ ด ต อ 1,2,3 กํา หนดจุ ด x
ใดๆ ในสามเหลี่ยมนี้โดยการกําหนดเปนจุดเกาส (Gauss Point)

Ωs

φi (x j ) = ⎨

n

∑ φ ( x) = 1

3.2 การหาจุดศูนยกลางวงกลมลอม (Circumcenter)
จากจุด x ที่กําหนดจะทําการหาสามเหลี่ยมเพื่อนบานกอนโดยการ
เที ย บกั บ ระยะทางจากจุ ดศู น ย ก ลางวงกลมของสามเหลี่ ย ม และจุ ด
ศูนยกลางวงกลมลอมคือ v = v(v1 , v2 ) โดยใหจุดขั้ว 1 เปน a จุดขั้ว 2
เปน b และจุดขั้ว 3 เปน c ได
(4)
a ( x, y ) = a(a1 , a 2 ) , b( x, y ) = b(b1 , b2 ) , c( x, y ) = c(c1 , c2 )

(a

)

(

)

− c12 + a22 − c22 (b2 − c2 ) − b12 − c12 + b22 − c22 (a2 − c2 )
D
(
b12 − c12 + b22 − c 22 )(a 2 − c 2 ) − (a12 − c12 + a 22 − c 22 )(b2 − c 2 )
v2 =
D

v1 =

2
1

เมื่อ D คือสองเทาของพื้นที่สามเหลี่ยม abc และมีคาเปน
D = 2[(a1 − c1 )(b2 − c 2 ) − (b1 − c1 )(a 2 − c 2 )]

(5)
(6)

(7)

อนุพันธของจุดศูนยกลางของวงกลมโวโรนอยคือ
(x1 − v1 (x ))D,1 (x )
D( x )
(α − x2 D,1 (x ) − v1 D,2 (x ))
v1, 2 ( x ) =
D(x )
(− α + x1 D,2 (x ) − v2 D,1 (x ))
v 2,1 ( x ) =
D( x )
(x2 − v2 (x ))D, 2 (x )
v 2, 2 ( x ) =
D( x )
v1,1 (x ) =

(8)
(9)
(10)
(11)

(1)

3. ฟงกชันรูปรางเปนพารททิชันออฟยูนิตี (Partition of unity)
18
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c31x

v123

c23x

v123
c12x

รูปที่ 3 การหาจุดศูนยกลางวงกลมลอมของสามเหลี่ยมยอย

รูปที่ 5 การสรางสามเหลี่ยมขึ้นมาใหม 3 รูป
จากจุดศูนยกลาง c12x, c23x, c31x และ v123

3.3 การหาสามเหลี่ยมที่ใกลเคียง
สามเหลี่ยมที่ใกลเคียงของจุด x ใด ๆ หาจาก
2

v−x < R
2

ดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้ง 3 รูปจะคํานวณไดจาก
Ait (x ) = ψ (c j (x ), c k (x ), v ) ⎫
⎬m = 1,2
Ait ,m ( x ) = ψ ,m (c j ( x ), c k ( x ), v )⎭

(12)

2

โดยที่ R เปนรัศมีวงกลมลอมรอบ (Circumradius)
(13)
สามเหลี่ ย มใดที่ ส อดคล อ งตามสมการ (12)
จะถื อ ว า เป น
สามเหลี่ยมเพื่อนบานและจุดขั้วของสามเหลี่ยมนั้นจะถูกนํามาคํานวณ
ฟงกชันรูปรางรวมกับจุด x
R 2 = (a1 − v1 ) + (a 2 − v2 )
2

(14)

2

และอนุพันธของพื้นที่ของสามเหลี่ยมเปน
Ait ( x ) = A =

(a1 − c1 )(b2 − c2 ) − (b1 − c1 )(a 2 − c2 )

Ait ,m ( x ) = A, m =

(a1 (x ) − c1 )b2,m (x ) + (b2 (x ) − c2 )a1,m (x )
2

−

(b1 (x ) − c1 )a 2,m (x ) − (a2 (x ) − c2 )b1,m (x )

φi ( x ) =

v123

(16)

2

พื้นที่ของสามเหลี่ยมยอยใด ๆ คือ
v134

(15)

2

Ai (x )
A( x )

Ai ( x )

และฟงกชันรูปรางคือ
(17)

และอนุพันธของฟงกชันรูปรางคือ
Ai , m ( x ) − φi ( x )A, m (x )
A( x )

φi , m (x ) =

(18)
(19)

n

A(x ) = ∑ Ai ( x )
i =1

รูปที่ 4 สามเหลี่ยม 134 เปนสามเหลี่ยมเพื่อนบานของจุด x
เนื่องจากระยะหางระหวาง V134 กับ x นอยกวารัศมีของวงกลม
3.4 การสรางสามเหลี่ยมยอยจากจุด x
จากจุด x ที่กําหนดซึ่งอยูในสามเหลี่ยม 123 จะสรางสามเหลี่ยม
ขึ้นมา 3 รูปดังนี้ สามเหลี่ยม 23x ซึ่งมี c23x เปนจุดศูนยกลางวงกลม
ลอม, สามเหลี่ยม 31x ซึ่งมี c31x เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอมและ
สามเหลี่ยม 12x ซึ่งมี c12x เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอม
สําหรับสามเหลี่ยม 123 มีจุด v123 เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอม
ดังนั้นสรางสามเหลี่ยมขึ้นมาใหม 3 รูป จากจุดศูนยกลาง c12x, c23x,
c31x และ v123 ได
สามเหลี่ยม c23xc31xv123 สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 1
สามเหลี่ยม c12xc31xv123 สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 2
สามเหลี่ยม c12xc23xv123 สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 3

(20)

n

A, m ( x ) = ∑ Ai , m (x )
i =1

จากสมการของบับนอฟ-กาเลอรกิน

∫ δ ([L]{u}) [c][L]{u}dΩ − ∫ δ {u} {b}dΩ − ∫ δ {u} {t}dΓ = 0
T

T

Ω

Ω

T

(21)

Γt

การประมาณคาการเคลื่อนตัวที่ x ใด ๆ คือ
n

u h (x ) = ∑ φ i ( x )u i

(22)

i =1
n

v h (x ) = ∑ φ i (x )vi

(23)

i =1

เมื่อแทนลงในสมการ (21) จะทําใหไดเมทริกซความแข็งตึงและเมทริกซ
แรงเปน
(24)
[Kij ] = ∫ [Bi ]T [c][B j ]dΩ
Ω
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(25)

{ fi } = ∫ [φi ]T {b}dΩ + ∫ [φi ]T {t}dΓ
Ω

Γt

โดยที่
⎡∂
⎢
⎢ ∂x
[Bi ] = ⎢⎢ 0
⎢∂
⎢
⎣⎢ ∂y

⎤
0⎥
⎥
∂ ⎥ ⎧u ⎫
⎨ ⎬
∂y ⎥ ⎩v ⎭
⎥
∂
⎥
∂x ⎥⎦

(26)

คาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว (%)
4.50E-01
4.00E-01
3.50E-01
3.00E-01
2.50E-01
2.00E-01
1.50E-01
1.00E-01
5.00E-02
0.00E+00
4 จุด

4. ผลการวิจัย
ในการคํานวณจะทําการคํานวณโครงสรางแผนแบนแบบตาง ๆ
โดยมีการคํานวณความผิดพลาดเปรียบเทียบกับทฤษฎี โดยคาของ
ความผิด พลาดแสดงเป น ความผิ ด พลาดของพลัง งานเฉลี่ ย (Energy
Norm)
1

E norm

⎡1
⎤2
T
⎢ ∫ ({ε t } − {ε a }) [c ]({ε t } − {ε a })dΩ⎥
2
⎦
=⎣ Ω
1
2
⎡1
⎤
T
⎢ ∫ {ε t } [c ]{ε t }dΩ⎥
2
⎣ Ω
⎦

(27)

[

L2 norm

(

)

]⎤⎥

25 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

รูปที่ 7 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว
ของแผนแบน
คาความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย (%)
6.00E-03
5.00E-03
4.00E-03

โดยที่ {ε t } เปนความเครียดทางทฤษฎีและ {ε a } เปนความเครียดที่
คํานวณได
และความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว (L2 Norm)
⎡ n
2
2
⎢ ∑ (u i − u t ) + (vi − vt )
i =1
⎢
=
⎢
∑ ut2 + vt2
⎢⎣

วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

12 จุด

3.00E-03
2.00E-03
1.00E-03
0.00E+00

1
2

(28)

⎥
⎥
⎥⎦

4 จุด
วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

12 จุด

25 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

โดยที่ ut และ vt เปนระยะกระจัดทางทฤษฎี สวน ui และ vi เปนระยะ
กระจัดที่คํานวณไดจากคํานวณ

รูปที่ 8 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย
ของแผนแบน

4.1 แผนแบน
จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง มีจํานวนจุดขั้ว 4, 12 และ 25 จุดขั้ว
โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิเมนต
ธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 6

4.2 แผนแบนเจาะรู
จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง มีจํานวนจุดขั้ว 22, 41 และ 108 จุด
ขั้ว โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิ
เมนตธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 9

รูปที่ 6 แผนแบนที่มีจุดขั้ว 25 จุด

รูปที่ 9 แผนแบนเจาะรูที่มีจุดขั้ว 41 จุด
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คาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว (%)

คาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว (%)

1.20E+01

8.00E+01
7.00E+01

1.00E+01

6.00E+01

8.00E+00

5.00E+01

6.00E+00

4.00E+01
3.00E+01

4.00E+00

2.00E+01

2.00E+00

1.00E+01

0.00E+00

0.00E+00
22 จุด
วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

41 จุด

108 จุด

12 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

รูปที่ 10 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว
ของแผนแบนเจาะรู
คาความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย (%)

21 จุด

33 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

รูปที่ 13 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดขั้ว
ของคานภายใตโมเมนตดัด
คาความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย (%)
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22 จุด
วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

41 จุด

108 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

12 จุด
วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ

21 จุด

33 จุด

วิธีไฟไนตเอลิเมนต

รูปที่ 11 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลีย่
ของแผนแบนเจาะรู

รูปที่ 14 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลีย่
ของคานภายใตโมเมนตดัด

4.3 คานภายใตโมเมนตดัด
จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง มีจํานวนจุดขั้ว 12, 21 และ 33 จุด
ขั้ว โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิ
เมนตธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 12

5. สรุป
จากผลการวิจัยพบวาวิธีเอลิเมนตธรรมชาติจะใหผลการคํานวณที่
ผิดพลาดนอยกวาวิธีไฟไนตเอลิเมนต สําหรับกรณีของแผนแบนจะ
พบวาวิธีไฟไนตเอลิเมนตใหผลที่ดีกวาแตเมื่อเปรียบเทียบคาแลวถือวา
ไมตางกันมากนัก
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ ที่ได
ใหความรู ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และขอคิดเห็นตางๆ ของการวิจัย
แลวเสร็จไปดวยดี

รูปที่ 12 คานภายใตโมเมนตดัดที่มีจุดขั้ว 12 จุด
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมผลิตนํ้าแข็งซองเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการใช้
พลัง งานสู ง อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง เทคโนโลยีท่ีใ ช้ใ นการผลิต ไม่ ไ ด้ ม ี
การศึกษาพัฒนาและปรับปรุงมาเป็ นเวลาช้านาน บทความนี้นําเสนอ
การจํ า ลองการขึ้น รู ป นํ้ า แข็ง ซองแบบสามมิติเ พื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่ม ี
ผลกระทบต่อการกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในนํ้าแข็งซอง การก่อตัว
ของนํ้ าแข็ง ผลจากสภาวะขอบเขตของนํ้ าแข็งซอง และความสัมพันธ์
ระหว่างเวลากับอุณหภูมภิ ายในนํ้ าแข็งซอง โดยความแม่นยําของการ
จํ า ลองจะถู ก นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลจากการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง ใน
โรงงานผลิตนํ้ าแข็งซอง ซึ่งการจําลองจะพิจารณาป ญั หาการถ่ายเท
ความร้อนแบบการนําความร้อนเพียงอย่างเดียว และใช้วธิ เี อลธาลปี
ั หาการเปลี่ ย นสถานะโดยกํ า หนด
แบบกริด อยู่ ก ับ ที่ใ นการแก้ ป ญ
ช่วงเวลาคํานวณที่ 1 วินาทีและค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูม ิ
ของแข็งกับของเหลวที่ 0.05 0C ผลการจําลองแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลากับอุณหภูมภิ ายในซองนํ้ าแข็งพบว่า อุณหภูมขิ อบเขตที่
สัมผัสกับบ่อนํ้าเกลือ และบริเวณสัมผัสอากาศมีอทิ ธิพลกับเวลาทีใ่ ช้ใน
การขึน้ รูปนํ้าแข็งมากทีส่ ุด โดยทีอ่ ุณหภูมนิ ้ําเกลือทีอ่ ยู่ในช่วง -5 ถึง -7
0
C และอุณหภูมอิ ากาศ 1 ถึง 2 0C จะใช้เวลาในการขึน้ รูปนํ้าแข็งซอง
45 ถึง 50 ชัวโมง
่
โดยตําแหน่ งตรงกลางของผิวด้านบนจะเป็ นจุดทีใ่ ช้
เวลาในการขึน้ รูปนานทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับตําแหน่งภายในซองทัง้ หมด
Abstract
Ice Block industry is very necessary for today, but do not
have research for many years. In this study is proposed 3-D
Simulation of ice forming by computational fluid dynamics method
for study the distribution of temperature, limit of condition and the
relation between temperature and time. The result from the
precision of simulation is compared with the result from
experimental of factory. The simulation determined the problem of
heat transfer with conduction and enthalpy based fixed grid
methodology that used for the numerical solution of conduction
phase-change problem. The forming system is controlled time
step size of 1 s and the different of temperature between liquidus

and solidus is 0.05 0C. The results of simulation between time
and temperature in ice block can be indicated that temperature
which contract with salt water tank and air contract has influence
with time of forming. Salt-water temperature is -5 to -7 0C and air
temperature is 1 to 2 0C, which time of forming is about 45 to 50
hours. The center of upper surface use the most time to form
when compare with another point.
1. บทนํา
ประเทศไทยมี โ รงงานผลิ ต นํ้ าแข็ ง เชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นจํานวนมาก การผลิตนํ้ าแข็งแต่ละครัง้ ต้องใช้
เวลานานและมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าทีส่ งู มาก เนื่องจาก
รูปแบบของการถ่ า ยเทความร้อ นในการทํา นํ้ า แข็ง ซองมีข้อ จํา กัด ใน
ั หาลัก ษณะนี้ ขาด
หลายๆด้านที่ทําให้ย ากต่ อ การศึกษา จึง ทําให้ป ญ
การศึกษาอย่างจริงจัง
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาการวิเคราะห์ลกั ษณะการถ่ายเทความร้อน
ของนํ้ าภายในซองนํ้ าแข็งโดยใช้โปรแกรม Fluent เพื่อทําการศึกษา
ลัก ษณะการเปลี่ย นแปลงอุ ณ หภู ม ิภ ายในนํ้ า ซองแข็ง โดยจะนํ า มา
เปรีย บเทียบกับการอุ ณ หภูมทิ ่ไี ด้จ ากการเก็บข้อ มูลจริง จากโรงงาน
รวมถึงการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการขึน้ รูปนํ้ าแข็งเพื่อศึกษาและทํา
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. การตรวจเอกสาร
ลักษณะทางกายภาพของนํ้ าแข็งซองเป็ นก้อนสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่
มีขนาด 25x52x130ซม. โดยประมาณ ดังแสดงในรูปที่ 1 นํ้ าหนัก
ประมาณ 150 กิโลกรัมต่อก้อน ซึ่งจะใช้เวลาในการผลิตนํ้ าแข็งซอง
ประมาณ 36-48 ชั ่วโมง [3]
จากนัน้ นํ าซองนํ้ า แข็ง ที่มนี ้ํ าบรรจุไว้แล้วใส่ลงไปในบ่อนํ้ าเกลือ
ขนาดใหญ่ทม่ี อี ุณหภูมริ ะหว่าง -5 ถึง -120C ความร้อนจากนํ้าจะถ่ายเท
ให้กบั นํ้ าเกลือซึ่งจะถูกนํ าออกไปทิ้งสู่อากาศภายนอกผ่านทางสารทํา
ความเย็นทีไ่ หลเวียนอยู่ภายในท่อทีแ่ ช่อยู่ในบ่อนํ้าเกลือ ทําให้น้ําเกลือ
ในบ่ออยูใ่ นสภาวะอุณหภูมติ ่าํ กว่าจุดเยือกแข็งของนํ้า
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รูปที่ 1 รูปทรงของซองนํ้าแข็งทีใ่ ช้ในการผลิต
ช่วงทําความเย็นจะรักษาอุณหภูมโิ ดยปิ ดฝาไม้ครอบซองนํ้ าแข็ง
และปิ ด อีก ชัน้ ด้ ว ยผ้า ใบครอบบ่ อ นํ้ า เกลือ นํ้ า ที่อ ยู่ ภ ายในซองจะ
กลายเป็ นนํ้ าแข็งภายในระยะเวลาประมาณ 36-48 ชัวโมงขึ
่
้นอยู่ก บั
อุณหภูมขิ องนํ้าเกลือ

ตําแหน่งเริม่ ต้นของการเปลีย่ นสถานะ ทําให้เหมาะสมกับปญั หาทีม่ ชี ่วง
อุณหภูมเิ ยือกแข็ง (mushy problems) ปญั หาทีม่ รี ปู แบบการแข็งตัวที่
ซับซ้น และปญั หาการแข็งตัวในหลายมิติ [2]
ในกรณีทใ่ี ช้โปรแกรมด้าน CFD ในการแก้ปญั หาเกีย่ วข้องกับการ
เปลี่ยนสถานะ โปรแกรมจะกําหนดรูปแบบทัง้ หมด ทัง้ มวล โมเมนตัม
และพลังงาน สําหรับสถานะของเหลวในสองและสามมิติ การเปลี่ยน
สถานะจะถูกหาโดยสมดุลความร้อนและรอยต่อสถานะจะถูกหาโดย
อัตราส่วนปริมาตร (Volume fraction) ของสองสถานะ ซึง่ ความแม่นยํา
ของรอยต่ อ สถานะจะขึ้น อยู่ก ับ ขนาดของกริด และขนาดของ Time
steps ทีถ่ กู กําหนดในการแก้ปญั หาแต่ละปญั หา [1]
3. สมการทางคณิ ตศาสตร์
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาจากสมการครอบคลุม
และ สมการเฉพาะเจาะจง [2]
สมการครอบคลุม (Governing equation) พิจารณาจากกฎการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน (Conservation of energy)
∂q y ∂q z
∂q
∂U
(1)
=− x −
−
+ q gen
∂t

∂x

∂y

∂z

โดยที่ qx ,qy ,qz แทนอัตราการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer
rate) ในแกน x, y ,z ตามลําดับ
สมการเจาะจง (Constitutive equations) ประกอบจากกฎของฟูร ิ
เยร์ (Fourier’s Law)
∂T ˆ
∂T ˆ
∂T ˆ
(2)
q = −k
i −k
j−k
k
∂x

รูปที่ 2 ชุดนํ้าแข็งซองในกระบวนการผลิต
ปญั หาการเปลี่ยนสถานะสามารถแบ่งวิธ ีในการแก้ปญั หาโดย
ระเบียบวิธเี ชิงเลขได้ในหลายรูปแบบ คือ วิธกี ารอ้างอิงจุดต่อเนื่องจาก
เส้นแบ่งสถานะมีการเคลื่อนที่ (Moving boundary) และบริเวณดังกล่าว
มีปจั จัยสําคัญคือ ปริมาณความร้อนแฝงซึ่งมีค่าสูง จึงเป็ นสิง่ สําคัญที่
ต้องพิจารณา และการใช้ตวั แปรหลักในการพิจารณาค่าความร้อนแฝง
ได้แ ก่ การใช้อุ ณ หภูม ิเ ป็ น หลัก และการใช้เ อนทาลปี เ ป็ น หลัก การ
พิจารณาลักษณะการเคลื่อนทีข่ องจุดต่อ แบ่งออกเป็ นดังนี้
1. วิธกี ริดเคลื่อนที่ (Front tracking) เป็ นการพิจารณาว่ากริด
เคลื่อนทีต่ ามเส้นแบ่งสถานะ (Phase front) อย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
เงื่อนไขสมดุลความร้อนที่เส้นแบ่งสถานะในการคํานวณตําแหน่ งเส้น
แบ่ ง สถานะที่เ วลาต่ า งๆ ซึ่ง อาจต้อ งการสมการการผิด รูป ของกริด
(deforming grid formulation) เพือ่ ปรับเปลีย่ น mesh ตามการเคลื่อนที่
ของเส้นแบ่งสถานะ วิธนี ้ีได้ผลถูกต้องสําหรับปญั หาที่จุดเยือกแข็งมี
อุณหภูมคิ งที่ (isothermal problems) แต่ไม่เหมาะสมกับปญั หาที่
อุณหภูมเิ ยือกแข็งเป็ นช่วงของอุณหภูม ิ (mushy problem)
2. วิธกี ริดอยู่กบั ที่ (Fixed grid) เป็ นการให้กริดอยู่กบั ที่ ส่วน
ตําแหน่ งของเส้นแบ่งสถานะจะทราบจากอุณหภูมทิ ค่ี ํานวณได้วธิ นี ้ีถูก
หามาจาก Weak formulation ซึ่ง เงื่อนไขที่เส้นแบ่งสถานะ มี
ความหมายอยูภ่ ายในสมการแล้ว จึงไม่ตอ้ งใช้เงือ่ นไขดังกล่าวในการหา
ตําแหน่ งการเปลีย่ นสถานะไปพร้อมๆ กัน ข้อดีคอื ไม่จาํ เป็ นต้องทราบ
24

∂y

∂z

ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน k จะขึน้ กับอุณหภูม ิ T ในเบือ้ งต้น
จะพิจารณาให้ k ในแต่ละสถานะมีค่าคงที่ และพลังงานภายในทัง้ หมด
เท่ากับมีค่าเท่ากับผลรวมของความร้อนสัมผัส (Sensible heat) กับ
ความร้อนแฝง (latent heat)
T
เมือ่ T < TF
(3)
U = ρc dT

∫

s

Tref
T

U=

T

∫ ρc dT + ρL + ∫ ρc
s

Tref

L

dT

เมือ่ T ≥ TF

(4)

TF

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานภายในจําเพาะ u และเอน
ทาลปีจาํ เพาะ h
dh = du+d(Pv) = du+Pdv+vdP
(5)
จะได้ตวั แบบทางคณิตศาสตร์สาํ หรับปญั หาการขึน้ รูปของนํ้าแข็ง
∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
∂H
(6)
⎟ + ⎜k
= ⎜k
⎟
⎟ + ⎜k
∂x ⎝ ∂x ⎠

∂t

∂y ⎜⎝ ∂y ⎟⎠

T

H=

∫ ρc dT

∂z ⎝ ∂z ⎠

เมือ่ T < TF

(7)

เมือ่ T ≥ TF

(8)

s

Tref

T

T

H=

∫ ρc dT + ρL + ∫ ρc
s

Tref

L

dT

TF

สําหรับการแก้ปญั หาการเปลี่ยนสถานะของนํ้ า โปรแกรม Fluent
ได้กําหนดการแก้ปญั หาการเปลีย่ นสถานะโดยเอนทาลปี จะถูกกําหนด
โดยผลรวมของ Sensible enthalpy (h) กับ ค่าความร้อนแฝง ∆H
(9)
H = h + ΔH
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(10)

T

h = href +

∫c

p

dT

Tref

ดังนัน้ จะได้สมการรวมดังนี้
T

H = href +

∫c

p

dT + ΔH

(11)

Tref

href = เอนทาลปีอา้ งอิง
Tref = อุณหภูมอิ า้ งอิง
cp = ความจุความร้อนทีค่ วามดันคงที่
ความร้อนแฝงเขียนในพจน์ของความร้อนแฝงของสารได้

โดยที่

(12)

ΔH = β L

โดยที่ อัตราส่วนของเหลว( Liquid fraction), β ถูกกําหนดโดย
β=

T − Tsolidus
Tliquid − T xolidus

(13)

ตารางที่ 1 ตําแหน่งจุดวัดในแกน X-Y-Z
ช่องวัดที่ ระยะแนวแกน X,Y,Z (cm)
0
(26.67 , 62 , 19.25)
1
อากาศเหนือซองนํ้าแข็ง
2
นํ้าเกลือภายนอกซองนํ้าแข็ง
3
(26.83 , 104 , 12.75)
4
(26.83 , 84 , 12.75)
(26.83 , 42 , 12.75)
5
6
(26.83 , 20 , 12.75)
7
(39.17 , 62 , 12.50)
8
(52.00 , 62 , 12.50)
9
(26.83 , 62 , 12.75)

β =0;

T < Tsolidus
T > Tsolidus
β = 1;
สมดุลพลังงานทีผ่ วิ รอยต่อในระบบแกนสําหรับหลายมิติ
∂s ⎡ ⎛ ∂s ⎞ ⎛ ∂s ⎞ ⎤ ⎡ ⎛ ∂Ts ⎞
⎛ ∂T ⎞ ⎤
= ⎢1 + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ k s ⎜
⎟ − kl ⎜ l ⎟ ⎥
∂t ⎢ ⎝ ∂x ⎠ ⎜⎝ ∂y ⎟⎠ ⎥ ⎣ ⎝ ∂z ⎠ s
⎝ ∂z ⎠ l ⎦
⎣
⎦
2

ρs L

2

1 อากาศ
3

(14)

โดยที่ S คือ ความหนาของชัน้ หลอมเหลว ρ s คือความหนาแน่ น
ของแข็ง Ts คืออุณหภูมขิ องแข็ง Tl คืออุณหภูมขิ องเหลว ความ
หนาแน่นทีผ่ กผันตามอุณหภูมสิ ามารถหาได้จากสมการ
(15)
ρ = ρTref − ρTref βTref (T − Tref )
แนวของเส้นรอยต่อเป็ นส่วนสําคัญในวิธเี ชิงตัวเลข ในระบบแกน
สองมิตแิ ละสามมิตจิ ะเกี่ยวข้องกับระบบการเก็บข้อมูลการทดลอง ถ้า
อุณหภูมขิ น้ึ อยูก่ บั การถ่ายเทความร้อนจะเพิม่ ความยากขึน้ เหตุผลหลัก
ก็คอื มีความใกล้เคียงการเปลี่ยนสถานะ สภาวะอุณหภูม ิ ความเร็วและ
การเคลื่อนที่ความร้อน ในการหาแนวเส้นรอยต่อจึงไม่มคี วามจําเป็ น
ซึง่ วิธกี ารทีใ่ ช้แบบ Fixed grid และ สมการเอลทาลปี ในส่วนความร้อน
แฝงจะถูกกําหนดใน source term [1]
4. การเปรียบเทียบผลการศึกษา
ผลการศึก ษาจะถูก แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว นคือ การเก็บ ข้อ มูล จาก
โรงงานกับการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
4.1 การเก็บข้อมูลจากโรงงาน
ประกอบชุดวัดอุณหภูมโิ ดยนําหัวต่อวัดทีต่ าํ แหน่งทีพ่ จิ ารณาดังรูป
ที่ 3 โดยทําการบันทึกข้อมูลทัง้ หมดรวม 6 ครัง้ และตัง้ ค่าบันทึกผล
อุณหภูมทิ ุกๆ 10 นาที จุดวัดจะแบ่งออกเป็ นจุดวัดภายในซองนํ้ าแข็ง
ซึง่ มี 8 จุดซึง่ กระจายตามระยะทางในแนวแกนทัง้ 3 แกน และจุดวัด
ภายนอกซึ่งเป็ นสภาวะขอบเขตอีก 2 จุดซึ่งได้แก่ อุณหภูมอิ ากาศ
เหนือซองนํ้าแข็งกับอุณหภูมนิ ้ํ าเกลือรอบนอกซองนํ้ าแข็ง โดยใช้เวลา
ประมาณ 40-50 ชั ่วโมง
อุปกรณ์การทดลองประกอบไปด้วย เครือ่ งบันทึกอุณหภูมแิ บบ 10
ช่องสัญญาณ Comark รุน่ C 8510 ทีม่ ชี ่วงอุณหภูมวิ ดั -100 0C ถึง
1300 0C ซึง่ จะต่อเข้ากับหัวต่อเชื่อมเครือ่ งบันทึกอุณหภูมโิ ดยทีห่ วั ต่อ
ประกอบกับสายThermocouple Type K ซึง่ เชือ่ มหัวต่อด้วยไฟฟ้า

2 นํ้าเกลือ

4
7 8

9
0
5

Y

6
(0,0,0)

Z

X

รูปที่ 3 จุดวัดทัง้ 10 จุดบนตําแหน่งนํ้าแข็งซอง
4.2 การจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
สภาวะเริม่ ต้นทีใ่ ช้ในการจําลองโปรแกรม Fluent ของนํ้ าอยู่ใน
สถานะของเหลว ซึ่งกําหนดอุณหภูมเิ ริม่ ต้นที่ 25 0C ส่วนสภาวะ
ขอบเขตทีใ่ ช้ในการจําลองโปรแกรม Fluent ซึง่ ได้มาจากการเก็บข้อมูล
ในส่วนของการทดลองครัง้ ที่ 5 ทีน่ ําเสนอในงานวิจยั นี้ ดังตารางที่ 2 ถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ผนังด้านบนกําหนดให้มอี ุณหภูมคิ งที่ 1.44 0C ซึ่งเป็ นการถ่ายเท
ความร้อนแบบการนําความร้อนทีถ่ กู กําหนดโดยช่องสัญญาณวัดที่ 1
2. ผนังด้านข้างและด้านล่างกําหนดให้มอี ุณหภูมคิ งที่ -7.54 0C ซึง่ เป็ น
การถ่ า ยเทความร้ อ นแบบการนํ าความร้ อ นที่ ถู ก กํ า หนดโดย
ช่องสัญญาณวัดที่ 2
ในการจําลองกําหนดขนาดกริดดังตารางที่ 3 และกําหนดค่าความ
แตกต่างอุณหภูมขิ องเหลวกับอุณหภูมขิ องแข็งในช่วงเปลี่ยนเฟสเป็ น
0.05 0C และทําการแก้ปญั หาด้วยวิธ ี Segregated ในการจําลองแบบ 3
มิตทิ เ่ี ปลี่ยนแปลงตามเวลา (Unsteady) และทําการประมาณตัวแปรที่
เปลี่ย นแปลงตามเวลาด้ว ยวิธ ี implicit ซึ่ง สมการที่พ ิจ ารณาได้แ ก่
สมการพลังงานทีถ่ ูกทํา Discretization equation ดังรูปที่ 4 ซึ่ง
กําหนดค่าลู่เข้าสําหรับสมการพลังงานที่ 1x10-6
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ระนาบ XY
ระนาบ XZ
รูปที่ 5 ลักษณะทางกายภาพของก้อนนํ้าแข็งตามระนาบ XY และ XZ
จากการทดลอง
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

1 hr
10 hr
20 hr
30 hr
40 hr
50 hr

0

Temperature ( C)

ตารางที่ 2 แสดงผลอุณหภูมขิ อบเขตทีไ่ ด้จากการทดลอง
อุณหภูมจิ ดุ วัดที่ 2
อุณหภูมเิ ฉลีย่ จุดวัดที่ 1
การทดลอง
(0C)
(0C)
1
2.04
-5.30
2
2.59
-5.82
3
1.22
-6.06
4
0.47
-5.85
5*
1.44
-7.54
6
2.50
-6.67
5* เป็ นการทดลองทีถ่ กู เลือกใช้ในการนําเสนองานวิจยั นี้

0.00

12.83
26.83
39.17
Distance from outer surface (cm)

52.00

0

Temperature ( C)

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิ บั ระยะทางจากผิวขอบใน
แนวแกนX ในแต่ละช่วงเวลา

5. ผลการทดลอง
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ผลการทดลองวัดอุณหภูม,ิ ผลการจําลอง
ด้วยโปรแกรม fluent และผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากการทดลองวัด
อุณหภูมกิ บั ผลการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
5.1 ผลการทดลองวัดอุณหภูมิ
ผลการทดลองทีพ่ จิ ารณาเป็ นการทดลองที่ 5 ซึง่ แสดงดังรูปที่ 6,
7, 8 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมกิ บั ระยะทางในแนวแกน X, Y,
Z ตามลําดับ และรูปที่ 5 แสดงลักษณะทางกายภาพของนํ้ าแข็งหลัง
กระบวนการผลิตซึง่ แสดงในระนาบ XY และระนาบ XZ
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0

20

42
62
84
Distance from outer surface (cm)

104

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิ บั ระยะทางจากผิวขอบใน
แนวแกนY ในแต่ละช่วงเวลา

0

ตารางที่ 3 ขนาดกริดทีใ่ ช้จาํ ลองด้วยโปรแกรม fluent ของการทดลอง
ครัง้ ที่ 5
Cells
Faces
Nodes
Partitions
179140 549068 190998
1

1 hr
10 hr
20 hr
30 hr
40 hr
50 hr

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

1 hr
10 hr
20 hr
30 hr
40 hr
50 hr

Temperature ( C)

รูปที่ 4 การกําหนดรูปแบบสมการคํานวณทีใ่ ช้ในโปรแกรม fluent

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

0.00

6.97
12.75
19.25
Distance from outer surface (cm)

26.22

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิ บั ระยะทางจากผิวขอบใน
แนวแกนZ ในแต่ละช่วงเวลา
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0
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Temperature ( C)

ch 3
ch 6
ch 9

0

5

10

15
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Time (hour)

ch 4
ch 7
ch 0

35

40

ch 5
ch 8

45

5.2 ผลการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
ผลการทดลองแสดงในรูปของการกระจายตัวของอุณหภูมกิ บั เวลา
ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ แยกผลตามระนาบ XY, XZ, YZ ตามลําดับ

t = 30 ชม

t = 10 ชม

t = 40 ชม

t = 30 ชม

t = 10 ชม

t = 40 ชม

50

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิ บั เวลาในแต่ละช่องสัญญาณของ
การทดลองที่ 5
จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมภิ ายในซองนํ้ าแข็งจะลดลง
อย่างรวดเร็วในชัวโมงที
่
่ 5 และจะคงทีท่ อ่ี ุณหภูมปิ ระมาณ 00C และจะ
ลดลงทีช่ วโมงที
ั่
่ 40 โดยจะขึน้ อยูก่ บั ตําแหน่งของแต่ละช่องสัญญาณวัด

t = 1 ชม

t = 1 ชม

t = 20 ชม
t = 50 ชม
รูปที่ 10 ผลการกระจายอุณหภูมใิ นระนาบ XY (แกนZ) ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent

t = 20 ชม
t = 50 ชม
รูปที่ 11 ผลการกระจายอุณหภูมใิ นระนาบ XZ (แกนY) ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent

t = 1 ชม

t = 30 ชม

t = 10 ชม

t = 40 ชม

t = 20 ชม
t = 50 ชม
รูปที่ 12 ผลการกระจายอุณหภูมใิ นระนาบ YZ (แกนX) ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
จากรูปที่ 10 แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมบิ นระนาบ XY ใน
แต่ละช่วงเวลาจาก t=1 ชม ถึง t= 50 ชม จะพบว่าในช่วง t=1 ชมถึง
t=10 ชม จะเกิดการลดลงของอุณหภูมอิ ย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการ
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ถ่ า ยเทความร้อ นแบบนํ า ความร้อ นเพีย งอย่ า งเดีย ว และเข้า สู่ก าร
เปลี่ยนสถานะในช่วงก่อนชัวโมงที
่
่ 10 และจะค่อยๆลดอุณหภูมใิ น
บริเวณสัมผัสผิวขอบเขตและลดลงมาเรือ่ ยๆตามระยะทางจากผิวผนังที่
สัมผัสนํ้าเกลือเป็ นหลัก และจะเปลีย่ นสถานะเป็ นของแข็งเกือบทัง้ หมด
ที่ t= 50 ชม. ซึง่ สอดคล้องกับรูปที่ 11 และ 12 เนื่องจากเป็ นระบบที่
พิจารณาร่วมกัน

4
Ch_3

0

Temperature Difference( C)

5.3 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากการทดลองวัดอุณหภูมิกบั ผล
การจําลองด้วยโปรแกรม Fluent
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับผลต่างของอุณหภูมผิ ลการ
ทดลองกับอุณหภูมแิ บบจําลอง ทีต่ าํ แหน่งช่องสัญญาณ 3
4
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับผลต่างของอุณหภูมผิ ลการ
ทดลองกับอุณหภูมแิ บบจําลอง ทีต่ าํ แหน่งช่องสัญญาณ 4
จากผลของการเปรียบเทียบทีแ่ สดงดังรูปที่ 13 และ 14 ซึง่ เป็ นการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแตกต่างอุณหภูมขิ องผลการทดลอง
กับผลการจําลอง (0C) ในแต่ละช่วงเวลา (ชัวโมง)
่
ซึ่งพบว่าค่าความ
แตกต่างจะมากที่สุดในช่วงชั ่วโมงที่ 0 ถึง 1 ซึ่งมีค่าความแตกต่าง
ประมาณ 3.6 ในช่องสัญญาณที่ 3 และ 1.1 ในช่องสัญญาณที่ 4 ซึง่ เป็ น
ช่วงก่อนการทดลอง ซึง่ ผลเกิดจากการเตรียมตัวในการทดลองซึง่ ยังไม่
อยูใ่ นสภาวะระบบปิด ทําให้เกิดผลกระทบจากปจั จัยภายนอกทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง
ซึง่ จากตารางที่ 4 จะพบว่าค่าความแตกต่างของอุณหภูมใิ นชั ่วโมง
ที่ 1 จะมากทีส่ ดุ และจะน้อยลงในชั ่วโมงที่ 10 เป็ นต้นไป เนื่องจากอยู่ใน
ระบบปิ ด ทีไ่ ม่มปี จั จัยภายนอกมาเกีย่ วข้อง แต่ในเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ จะเห็น
ว่ายังมีค่าความแตกต่างทีเ่ พิม่ ขึน้ อยู่บ้าง เนื่องมาจากในกระบวนการ
ผลิตจริง จําเป็ นต้องมีการเปิ ด-ปิ ดบ่อตลอดเวลาจึงทําให้เกิดผลกระทบ
จากสภาวะภายนอก ทําให้ระบบไม่อยูใ่ นสภาวะระบบปิดได้ตลอด
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ตารางที่ 4 ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมกิ ารทดลองกับอุณหภูม ิ
แบบจําลอง (0C) แยกตามช่องสัญญาณในแต่ละชัวโมง
่
ช่องสัญญาณที่
เวลา
(ชั ่วโมง) 3
4
5
6
7
8
9
0
1
3.6 1.1 1.7 3.2 0.9 0.7
0
0.6
10
0.14 0.14 0.24 0.73 0.83 0.2 0.14 0.83
20
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.1 0.53 0.53
30
0.53 0.23 0.53 0.43 0.33 0.65 0.43 0.56
40
0.53 0.23 0.97 1.31 0.95 0.5 0.97 1.79
50
1.12 0.52 1.32 0.25 0.35 0.95 1.02 0.25
6. สรุปผลการทดลอง
จากตารางที่ 4 สรุปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดจาก 2 ส่วนคือ
1. ความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง ซึ่งเกิดจากก่อนการวัดที่
ระบบยังไม่อยูใ่ นสภาวะระบบปิดจึงทําให้สภาวะภายนอกมีผลต่อการวัด
อุณหภูม ิ และความคลาดเคลื่อนในระหว่างการทดลอง ซึง่ เป็ นช่วงการ
ผลิตทีม่ กี ารถ่ายเทซองนํ้ าแข็งอยู่ตลอดเวลาทําให้ไม่อยู่ในระบบปิ ดจึง
ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน
2.
ความคลาดเคลื่อ นจากการจํา ลองด้ว ยโปรแกรม fluent
เนื่องจากการพิจารณาปญั หาการเปลีย่ นสถานะทีเ่ กิดจากการนํ าความ
ร้อ นเพีย งอย่ า งเดีย วนัน้ ขึ้น อยู่ก ับ สภาวะขอบเขตซึ่ง ได้ม าจากการ
ทดลองเป็ นหลักทําให้ผลทีไ่ ด้เกิดความคลาดเคลื่อนตามผลการทดลอง
และปจั จัยทีใ่ ช้พจิ ารณาในการจําลองด้วยโปรแกรมคือการกําหนดขนาด
ช่วงเวลา (Time step size) ในการคํานวณที่ 1 วินาทีและค่าความ
แตกต่างอุณหภูมขิ องแข็งกับของเหลวที่ 0.05 0C ซึง่ ยังมีค่าทีส่ งู อยู่ ทํา
ให้การจําลองด้วยโปรแกรมยังไม่สอดคล้องกับผลการทดลองเท่าทีค่ วร
ดังนัน้ ในการวิจยั ขัน้ ต่อไปในการทดลองควรกําหนดให้เป็ นระบบ
ปิ ดและในการจําลองด้วยโปรแกรม Fluent ควรกําหนดขนาดช่วงเวลา
(Time step size) และค่าความแตกต่างอุณหภูมขิ องแข็งกับของเหลว
ให้น้อยลง
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บทคัดยอ
บทความนี้ เ ราได นํ า เสนอผลการจํ า ลองเชิ ง ตั ว เลขของเซลล
เชื้ อ เพลิ ง ออกไซด แ ข็ ง ชนิ ด ราบ ในระดั บ เมมเบรนอี เ ลคโทรด
แอสเซมบลี (membrane-electrode-assembly, MEA) โดยทําการศึกษา
สมรรถนะของเซลล ที่ ป ระกอบขึ้ น ในลั ก ษณะที่ มี โ ลหะรองรั บ
เปรียบเทียบกับสมรรถนะของเซลล แบบเกาที่เปนแบบอาโนด-คาโธด
รองรับ ภายใตรูปแบบการไหลตามกันและสวนกัน โดยเปรียบเทียบการ
กระจายความรอน และกําลังไฟฟาที่ได ผลการศึกษาพบวา การไหล
แบบสวนกั น เกิ ด จุ ด ร อ นที่ มี อุ ณ ภู มิ ต่ํ า กว า การกระจายอุ ณ หภู มิ
สม่ําเสมอมากกวา และใหความหนาแนนกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ภาระการ
จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด มากกว า การไหลแบบตามกั น ซึ่ ง มี แ นวโน ม
สอดคลองกันทั้ง 2 แบบ อยางไรก็ดีเราพบวา จุดรอน และ ความ
หนาแนนกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ภาระการจายกําลังไฟฟาสูงสุดของเซลล
ชนิดอาโนด-คาโธดรองรับนั้นมีคาสูงกวา ทั้งนี้เนื่องจากเกิดเกรเดียน
ของความเขมขนของเชื้อเพลิง ในชั้นของโลหะรองรับ ดังนั้นเพื่อชดเชย
สมรรถนะที่สูญเสียไปเราไดปรับปรุงรูปแบบของริบ ดานคาโธด ผล
ปรากฏวา ความหนาแนนไฟฟากําลัง สูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 0.984 W/cm2
เปน 1.034 W/cm2 ซึ่งต่ํากวากรณีที่เปนแบบอาโนด-คาโธด 0.132
เปอรเซนต ที่ภาวะการทํางานเดียวกัน โดยยังคงเกิดจุด รอนที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา สําหรับการไหลแบบสวนกัน
Abstract
In this paper we present the numerical results of planar solid
oxide fuel cell at the level of membrane electrode assembly,
MEA. It is aimed at studying the performance of metal support
design versus the conventional anode-cathode support under coflow and counter-flow conditions. We have found that the value of
peak temperature is lower thus better temperature distribution is
achieved with counter-flow configuration. Moreover the
corresponding current density at maximum power is also higher
with this configuration. This later design however posses greater
concentration loss or over-potential due to fuel concentration
gradient at the porous layer of supporting metal. To compensate
this difference, we have proposed the rib of the current collector

at the cathode side in order to reduce the ohmic loss, while
minimizing the concentration loss at the reaction site. The result
of this modification suggests an improvement of maximum power
density from 0.984 W/cm2 to 1.034 W/cm2. This is slightly less
than the reference value for only 0.132 %. At this counter-flow
configuration the value of peak temperature is also lower as
compared with its counterpart.
1. คํานํา
ในระยะเวลา 30 ปของการพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
ออกไซดแข็ง มุงเนนที่จะลดตนทุนของการสรางสแตค (stack) เพื่อที่จะ
สามารถนํ า ไปสู ก ารค า ได ใ นอนาคต ซึ่ ง ป จ จุ บั น การพั ฒ นาเซลล
เชื้อเพลิงออกไซดแข็งชนิดราบ ถูกแบงเปน 3 ยุค ไดดังนี้ ยุคที่ 1 เปน
อีเลคโทรไลต (electrolyte) รองรับ ใช Yttria Stabilised Zirconia
(YSZ) เปนตัวนําไอออน (ion) หนาประมาณ 200 μm อุณหภูมิทํางาน
ที่ 1,000 °C อินเตอรคอนเนค (interconnect) เปน เซรามิก (ceramic)
ทําจาก Doped Lanthanum Chromite (LaCrO3) ตอมาในยุคที่ 2 เปน
ชนิดอาโนดรองรับ ใช Ni/YSZ เปนตัวนําอีเลคตรอน (electron) หนา
ประมาณ 200-1,000 μm โดยการลดความหนาของอีเลคโทรไลตเหลือ
ประมาณ 10-50 μm อุณหภูมิทํางานที่ 800 °C อินเตอรคอนเนคเปน
สแตนเลส สตีล (Stainless-Steel) ตอมายุคลาสุด ยุคที่ 3 เปนโลหะ
(อินเตอรคอนเนค)รองรับ ใชผงผสม STS430 เปนตัวนําอีเลคตรอน
หนาประมาณ 1,000-2,000 μm อยูดานอาโนด และลดความหนาของ
อีเลคโทรไลต และอาโนด ใหเทากันที่ 10 μm สามารถทํางานประมาณ
600-700 °C ขอดีของเซลลเชื้อเพลิงชนิดโลหะรองรับ คือ สามารถ
สรางสแตคในราคาต่ําได ชวยกระจายความรอนจากอาโนด เปนตัวนํา
ไฟฟาที่ดี รักษาอุณหภูมิของสแตคใหเสถียรและลดเวลาในการอุนหอ
เซลล (cell stack) สูอุณหภูมิทํางาน
ได มี ก ารตี พิ ม พ ค วามก า วหน า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาเซลล
เชื้อเพลิงออกไซดแข็งแบบโลหะรองรับ โดยในป 2005 Brandon และ
คณะ [1] นําเสนอแบบจําลองที่คิดรวม electronic leakage ดวยวิธี
positive-electrolyte-negative (PEN) สําหรับ metal-supported planar
IT-SOFC โดยใช gadolinia-doped ceria (CGO) เปนอีเลคโทรไลต
ทํางานที่อุณหภูมิ 500-600 °C ผลการจําลองสอดคลองกับผลการ
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ทดลองเปนอยางดี เนื่องจากใชโปรแกรม gPROMS ปรับคาการจําลอง
ใหใกลเคียงกับผลการทดลอง ตอมาในป 2008 Lee และ Bae [2]
นําเสนอแบบจําลอง 2 มิติ โดยให ความดันยอยของออกซิเจน PO2 เปน
0.21 และ 1 atm ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 800 °C สําหรับ metalsupported SOFC และใช La0.8Sr0.2Co0.4Mn0.6O3 (LSCM-8246) เปน
คาโธด ผลการจําลองสอดคลองกับผลการทดลองเปนอยางดี ที่ความ
หนาแนน กระแส ไฟฟามากกวา 0.2 A/cm2 ทั้ง 2 กรณี
นอกจากนี้ Visco และคณะ [3-4] ทําการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับ
การใชโลหะผสมทองเหลืองทําเปนซีล (seal) และพัฒนาวัสดุที่ทําให
อีเลคโทรไลตและอาโนดขยายตัวอันเนื่องจากอุณหภูมิที่เทาๆกัน และ
เรื่ องอื่ นๆที่เกี่ย วของกับการพัฒนาเซลลเชื้ อเพลิ งออกไซดแข็ งแบบ
โลหะรองรับมาตั้งแตป 2002 จนถึงปจจุบัน
ในบทความนี้เราจะนําเสนอการจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็ง
ชนิดราบแบบโลหะรองรับ ดวยวิธี membrane-electrode-assembly
โดยทําการศึกษาผลกระทบของโลหะรองรับ ตอ รูปแบบการไหล(ตาม
กันและสวนกัน) ความรอน ไฟฟา และเปรียบเทียบกับแบบจําลองของ
Ramakrishna และคณะ จากป 2006 [5]
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร
แบบจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็งอยูบนพื้นฐานของสมการ
อนุรักษ มวล โมเมนตัม พลังงาน ไฟฟา และสปซี ส (species) สําหรับ
เซลลเชื้อเพลิงการจําลองที่สําคัญ ไดแก ปรากฎการณการถายโอนใน
วัสดุ พรุน (porous
media)
เช น ปฏิ กิ ริย าเฮทเทอโรจี เ นี ย ส
(heterogeneous reaction) ในอีเลคโทรด (electrode) และมีปฏิสัมพันธ
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (electrochemical) กับสนามของศักยไฟฟา
(current-potential field) สมมุติฐานของแบบจําลอง 1. สภาวะคงตัว
(steady state) 2. ไหลราบเรียบ (laminar flow) 3. อุณหภูมิที่ขอบเขต
ของการจําลองคงที่ (isothermal) 4. แก็สอุดมคติ (ideal gas) 5. ไมคิด
อิ ท ธิ พ ลของการกลายเป น ไอ (vaporization)
และของเหลว
(condensation) ในสถานะแก็ส 6. ใชสมการ Stefan-Maxwell อธิบาย
การแพรของแก็สชนิดตางๆ (multi-species) 7. ใชสมการ ButlerVolmer อธิบายปฏิกิริยาไฟฟาเคมีบนผิวตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) 8.
ใชสมการ Nerst-Planck อธิบายการถายโอนไอออนในอีเลคโทรด 9. ใช
กฏของ Ohm อธิบาย polarization curve 10. ไมคิดอิทธิพลของแรง
โนมถวง
2.1 การแพรของแก็สในอีเลคโทรด
สมมุติฐานของสมการอนุรักษมวลและโมเมนตัมในวัสดุพรุนใหคิด
อิทธิพลของ porosity ε และ permeability κ รวมดวย จะได
สมการอนุรักษมวล
∂
(ερ) + ∇ ⋅ (ερv ) = 0
∂t

เมื่อ ε เปน isotropic porosity ,
เวกเตอรความเร็ว ของแก็สผสม
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ρ

(1)

เปน ความหนาแนน และ v เปน

สมการอนุรักษโมเมนตัม
2
∂
(ερv ) + ∇ ⋅ (ερv ⋅ v ) = −ε∇p + ∇ ⋅ (εδ) + ε μv
∂t
κ

(2)

เมื่อ p เปน ความดัน , δ เปน เทนเซอรความเคนเฉือน (shear stress
tensor) , μ เปน ความหนืดพลวัต , κ เปน คาการซึมผานได สวน
เทอมสุดทายดานขวามือ (2) เปน Darcy’s drag force ขึ้นอยูกับ
ชองวาง (pore) ของของไหล ซึ่งมีผลตอความดันตกครอม (pressure
drop) ในอีเลคโทรด
สมการอนุรักษพลังงาน
∂
[(1 − ε )ρ B hB + ερh] + ∇ ⋅ (ερvh )
∂t
i⋅i
⎛S⎞
= ∇ ⋅ q + εδ ⋅ ∇v + ν ⋅ ∇(εp ) − jt ⎜ ⎟ η +
σ
⎝ V ⎠ eff

(3)

เมื่อ h เปน enthalpy ของแก็สผสม , ρB , hB เปน ความหนาแนนและ
enthalpy ของของแข็ง เทอมที่ 2 และ 3 ดานขวามือของ (3) เปน
พลังงานเนื่องจากการสลายตัวของความหนืด (viscous dissipation)
และ งานเนื่องจากการอัดตัว (compression work) ซึ่งเปนกระบวนการ
ยอนกลับได ตามลําดับ สวน q เปน heat flux ประกอบดวย ความรอน
เนื่องจากการนํา (thermal conduction) และความรอนเนื่องจากการ
แพรของสปซีส (species diffusion) สามารถเขียนเปน
q = λ eff ∇T +

∑J h

i i

(4)

i

เมื่อ hi เปน enthalpy ของสปซีสใดๆ ซึ่งเปนผลรวมของ enthalpy of
formation และ sensible enthalpy , Ji เปน diffusion flux , T เปน
อุณหภูมิ และ λeff เปน effective thermal conductivity ของของไหล
และของแข็งรวมกัน สวน 2เทอมสุดทายดานขวามือของ (3) เปน
electrical work และ Joule heating ตามลําดับ เทอมที่ 2 และ 5 เปน
การสู ญเสีย อันเนื่ องมาจากกระบวนการย อนกลั บไมได (irreversible
loss) เกิดขึ้นขณะทําปฏิกิริยา โดยการเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงาน
ความรอน ตามกฏอนุรักษพลังงาน ดังที่ไดกลาวไปแลว
สมการอนุรักษสปซีส
⎛ S ⎞ jt
∇ ⋅ (ερvwi ) = ∇ ⋅ J i + M i (vi′′ − vi′ )⎜ ⎟
⎝ V ⎠ eff F

(5)

ดานซายมือของ (5) เปนเทอมการพา (convection term) สวนเทอม
สุดทายดานขวามือเปน source term ของอัตราการสราง (creation
rate) หรือ อัตราการบริโภค (consumption rate) ของสปซีสใดๆตอ
ปริมาตรของวัสดุพรุน ที่ไดจากการเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี แบบเฮทเทอโรจีเนียส (heterogeneous electrochemical reactions) ซึ่งผลผลิต
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(product) ของปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ในกรณีนี้เปนแบบ อัตราผลผลิตเชิง
ปริมาตร (volumetric production rate) สวน vi′ และ vi′′ เปน
normalized stoichiometric coefficients สําหรับ ตัวทําปฏิกิริยา
(reactants) และ ผลผลิต ตามลําดับ และ Mi เปน molecular weight
ของสปซีสใดๆ , (S/V)eff เปน effective surface-to-volume ratio ซึ่ง
เชื่อมตอโดยตรงกับ triple phase boundary (TPB) และเทอมแรก
ดานขวามมือ (5) เรียกวา เทอมการแพร (diffusion term) มี Ji เปน
diffusion flux สามารถเขียนใหมเปน
J i = ρDi ,eff ∇wi +
+ ρwi

∇M
M

∑

ρwi
Di ,eff ∇M + ρwi
M

∑D
j

j ,eff ∇w j

(6)

D j ,eff w j

j

เทอมแรกเปนการแพรแบบ Fickian diffusion เกิดจาก concentration
gradients สวน 3เทอมที่เหลือเรียกวา correction terms ซึ่งอยูในรูป
ของ effective diffusion coefficient ของสปซีส j ใดๆในชองการไหล
Di,eff และ Dj,eff เปน effective mass diffusion coefficient ใชบอกขนาด
ของการแพรเขาสูอีเลคโทรด ของ Stefan-Maxwell diffusion โดย
อนุมานจาก free stream diffusion coefficient Di,FS หรือเรียกวา
Bruggemann model ซึ่งขึ้นอยูกับคา tortuosity τ ตามสมการ (7)
Di ,eff = Di , FS ε τ

(7)

2.2 ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี
อาโนดทําจากวัสดุ nickel และ yttrium stabilized zirconia
cermet (Ni/YSZ) และพิจารณาใหเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่ triplephase boundary ดังนั้น ความหนาแนนกระแสไฟฟา (current density)
เกิดจากความสัมพันธระหวาง ionic species transport และ electron
transport โดยพิจารณาใหการถายโอนมวล (mass transport) เกิดขึ้นที่
ชองวางของแก็ส (gas pore) และปรากฏการณ การถายโอนประจุ
(charge transport) ขึ้นอยูกับ 4 ตัวแปรทางไฟฟา (four electric
parameters) ไดแก ionic conductivities σaS , electronic
conductivities σaM , ionic potential φaS และ electronic potential φaM
สวนคาโธดทําจากวัสดุ lanthanum manganite (La0.7Sr0.3MnO3-δ
doped YSZ) พฤติกรรมคลายกับอาโนดดังที่ไดกลาวมาแลว
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีดานอาโนด
H 2 + O 2− → H 2 O + 2e −

(8)

ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีดานคาโธด
1 2 O2 + 2e − → O 2−

จลศาสตร (kinetics) ของปฏิกิริยาไฟฟาเคมีใน (8) และ (9) ของ
อีเลคโทรด สามารถอธิบายไดดวย Butler-Volmer equation ที่ triplephase boundary สําหรับปฏิกิริยาดานอาโนด จะได
⎤
⎡ ⎛ αa F
⎞ [H 2 ]
ηa ⎟
⎥
⎢exp⎜
⎝ RT
⎠ [H 2 ]0
⎥
⎢
j at = j a 0
⎢
⎛ αc F
⎞ [H 2 O ] ⎥
⎥
⎢− exp⎜ −
ηa ⎟
⎢⎣
⎝ RT
⎠ [H 2 O ]0 ⎥⎦

(10)

เมื่อ jat เปน faradaic current density ดานอาโนด , αa และ αc เปน
symmetry factors หาไดจากการทดลอง Tafel slopes , ja0 เปน
exchange current density ดานอาโนด , F เปน Faraday constant ,
R เปน ideal gas law constant และ [สปซีส]0 เปน คาความเขมขน
อางอิง (concentration values at reference) ที่ความหนาแนน
กระแสไฟฟาอางอิง (reference current density) สวน ηa เปน
overpotential นิยามโดย เปนผลตางของ electronic potential φaM และ
ionic potential φaS จะได
η a = φ aM − φ aS − E a 0

(11)

เมื่อ Ea0 เปน ผลตางศักย (potential difference) ระหวางอีเลคโทรไลต
และนิคเกิล (nickel) ที่สภาวะสมดุล (equilibrium) ซึ่งไมมีการไหลของ
กระแสไฟฟา
กระแสไฟฟาในอีเลคโทรดแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 อยูใน
สถานะอีเลคโทรไลต (electrolyte phase) และสวนที่ 2 อยูในสถานะ
อิเล็คทรอนิค (electronic phase) โดยขณะที่ทําปฏิกิริยาไฟฟาเคมี อีเลคตรอน จะถายโอน (transferred) จากสถานะไอออน (ionic phase)
เปน สถานะอิเล็คทรอนิค (electronic phase) ถาเราพิจารณาฏิกิริยา
ไฟฟาเคมี ดวยกฏอนุรักษประจุ (charge conservation) เราสามารถ
เขียนใหอยูในรูปกฏของโอหม (Ohm’s law) สําหรับดานอาโนด ไดดังนี้
⎛S⎞
∇ ⋅ (σ aS ∇φ aS ) = −∇ ⋅ (σ aM ∇φ aM ) = jat ⎜ ⎟
⎝ V ⎠ eff

(12)

3. แบบจําลองเชิงตัวเลข
เราได ทํ า การศึ ก ษาและจํ า ลองเปรี ย บเที ย บ แบบจํ า ลองของ
Hwang และคณะ จากป 2005 [6] และ แบบจําลองของ Ramakrishna
และคณะ จากป 2006 [5] ผลที่ไดเปนที่นาพอใจ จากนั้นเราศึกษา
แบบจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็งชนิดราบแบบโลหะรองรับ ดวยการ
เพิ่มแบบจําลองวัสดุพรุนเขาไปในแบบจําลองของ Ramakrishna หนา 2
mm. ทําดวยผงผสม STS430 โดยใหอยูดานอาโนด [2,7] โดยสมมุติให
คุณสมบัติวัสดุพรุนของโลหะรองรับ เปนไปตามสมการ (13)

(9)
κ=
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d p2

ε3

36k 0 τ (1 − ε )2

(13)
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4. ผลการจําลอง
ผลการจําลองยึดตามเงื่อนไขและคาตัวแปรตางๆตาม [5] และผล
การจําลองประกอบไปดวย แบบจําลองของ Ramakrishna (อาโนดคาโธดรองรับ) และแบบโลหะรองรับ โดยพิจารณารูปแบบการไหลเปน
การไหลตามกัน และสวนกัน
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รูปที่ 2. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของโลหะรองรับ
คา ความหนาแนนไฟฟ ากํา ลั ง สู ง สุดของการไหลตามกันและสวนกั น
เทากับ 0.9844 , 0.9845 W/cm2 ตามลําดับ สําหรับโลหะรองรับ ตาม
รูปที่ 2.
I-V-P Curve of Co-flow (An-Cat supported vs. Metal-supported )
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รูปที่ 3. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของการไหลตามกันของทั้ง 2 แบบ
คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของโลหะรองรับนอยกวาอาโนดคาโธดรองรับ 4.8 เปอรเซนต สําหรับการไหลตามกัน ตามรูปที่ 3.
I-V-P Curve of Counter-flow (An-Cat supported vs. Metal-supported)

I-P curve of Co-flow
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รูปที่ 1. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของอาโนด-คาโธดรองรับ
คา ความหนาแนนไฟฟ ากํา ลัง สู ง สุดของการไหลตามกันและสวนกั น
เทากับ 1.034 , 1.035 W/cm2 ตามลําดับ สําหรับอาโนด-คาโธดรองรับ
ตามรูปที่ 1.
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติวัสดุพรุนของโลหะรองรับ
ตัวแปร
คา
เอกสารอางอิง
Porosity
0.5
[9]
2
Permeability (m )
1.0e-10
[8]
Thermal conductivity (W/mK)
27
[10]
Tortousity
2
[5]
20
[11]
Average pore diameter (μm)
Electrical conductivity (S/m) 8.5e+5
[10]

I-V-P Curve of Metal-supported (Co-flow vs. Counter-flow)

Cell Voltage (V)

โดยอาศัยความสัมพันธของ Kozeny-Carman [8] เมื่อ dp เปน average
particle diameter , k0 เปน shape factor ซึ่ง Wyllie และคณะ พบวา
k0 มีคาระหวาง 2.0-3.0 อยางไรก็ตาม Carman รายงานวาคาของ k0τ
ที่สอดคลอง (fit) กับผลการทดลอง จะมีคาเทากับ 5 หรือเรียกวา
Kozeny constant
สําหรับคา permeability κ ของโลหะรองรับ ทางคณะผูวิจัย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยการเปลี่ยนคา dp จาก 20 μm ถึง 200
2
2
μm จะไดคา κ อยูระหวาง 1e-12 m ถึง 1e-10 m และจากผลการ
จําลองพบวา permeability แปรผกผันกับ current density และไดความ
หนาแนนกระแสไฟฟาแตกตางกันเพียงเล็กนอย ดังนั้นในบทความนี้
เราจึงเลือกใชคา permeability ที่กอใหเกิดความหนาแนนกําลังไฟฟา
นอย และในการศึก ษานี้ เรามุ งประเด็ น ไปที่ กรณีศึก ษาผลของการ
พัฒนา current collector เปนหลัก

I-V curve of An-Cat supp.
I-P curve of An-Cat supp.
I-V curve of Metal-supp.
I-P curve of Metal-supp.
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รูปที่ 4. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของการไหลสวนกันของทั้ง 2 แบบ
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คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของโลหะรองรับนอยกวาอาโนดคาโธดรองรับ 5 เปอรเซนต สําหรับการไหลสวนกัน ตามรูปที่ 4.

loss ดานคาโธดรวมดวย เนื่องจากกระแสไฟฟาเดินทางผานคาโธดใน
ทิศแนวนอน เขาสูอีเลคโทรไลต ดังในรูปที่ 7. (ก.)

5. วิเคราะหผลการจําลอง
จากผลการจําลองในแบบของอาโนด-คาโธดรองรับ แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลของอากาศตอการเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เนื่องจากพบวา
เกิดอุณหภูมิสูงที่บริเวณทางเขาของอากาศ แตเกิดอุณหภูมิต่ําที่บริเวณ
ใตริบ ทั้งการไหลแบบตามกันและสวนกัน ดังในรูปที่ 5.

(ก.)
(ข.)
รูปที่ 7. ความหนาแนนกระแสไฟฟา (ก.) อาโนด-คาโธดรองรับ (ข.)
โลหะรองรับ สําหรับการไหลแบบสวนกัน ที่ x = 20 mm.

รูปที่ 5. การกระจายอุณหภูมิของอาโนด-คาโธดรองรับ สําหรับการไหล
แบบสวนกัน
และ ผลการจําลองของแบบโลหะรองรับ แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
การกระจายอุณหภูมิคลายกันกับแบบ อาโนด-คาโธดรองรับ แตมีอุณภูมิต่ํากวา และมีความหนาแนนของกําลังไฟฟาสูงสุดต่ํากวา ซึ่งจาก
การตรวจสอบค า ความเข ม ข น ของเชื้ อ เพลิ ง ในบริ เ วณของการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า พบว า ในแบบโลหะรองรั บ จะมี ค วามเข ม ข น น อ ยกว า
ดังนั้น ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี จึงถูกควบคุมโดย gas diffusion rate ดาน
อาโนด นั่นคือ แบบจําลองโลหะรองรับ จะเกิด concentration loss จาก
โลหะรองรับมากกวา และยังพบวาโลหะรองรับชวยระบายความรอน
ใหแกอาโนด เนื่องจากโลหะรองรับมีคาการนําความรอนสูงกวา 4 เทา
จึงเปนสาเหตุใหอาโนดอุณหภูมิต่ําลง ดูรูปที่ 4. 5. และ 6. ตามลําดับ

และ จากการตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลง ความหนาแน น ของ
กระแสไฟฟาในรูปที่ 7. (ข.) พบวา ohmic loss ดานอาโนดในแบบ
โลหะรองรับมีคานอยกวา ดานคาโธด เนื่องจาก โลหะมีคาการนําไฟฟา
ใกลเคียงกับอินเตอรคอนเนค ซึ่งมากกวาอาโนด 8.5 เทา และมากกวา
คาโธด 110 เทา ตามลําดับ ดังนั้น ถาเราปรับปรุงรูปแบบของริบดาน
คาโธด ให อ อกซิ เ จนมี โ อกาสแพร เ ข า สู ค าโธดถึ ง อี เ ลคโทรไลต ใ น
ระยะทางที่สั้นที่สุด และกระจายอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งพื้นที่ผิวสัมผัส
ของอี เ ลคโทรไลต เราน า จะได ค วามหนาแน น ไฟฟ า กํ า ลั ง สู ง ขึ้ น
เนื่องจาก เรากําลังจะลด concentration loss และ ohmic loss ซึ่งเปน
ขอสันนิฐานของเรา
การปรับปรุงรูปแบบของริบ พิจารณาใหอัตราสวน พื้นที่ของริบตอ
ชองการไหล เทาเดิม โดยเปลี่ยนจาก 0.7:1 เปน 0.35:0.5 ซึ่งยัง
สอดคลองกับรายงานของ Khaleel และคณะ [12] ในป 2003 ที่แนะนํา
ใหใชอัตราสวนระหวาง 1:3 ถึง 2:3
จากผลการจํ า ลองของโลหะรองรั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว พบว า ได
อุณหภูมิต่ํากวาทั้งกรณีของการไหลแบบตามกันและแบบสวนทางกัน
และไดความหนาแนนของกําลังไฟฟาสูงกวาแบบโลหะรองรับ แตยัง
นอยกวาแบบอาโนด-คาโธดรองรับอยูเพียงเล็กนอย (0.132 %) สําหรับ
การไหลแบบสวนกัน

รูปที่ 6. การกระจายอุณหภูมิของโลหะรองรับ สําหรับการไหลแบบสวน
กัน
จากนั้นเราไดปรับปรุงรูปแบบของอินเตอรคอนเนคดานคาโธด เพื่อให
concentration loss ลดนอยลง และจากผลการจําลองทิศทางการไหล
และการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของกระแสไฟฟา พบวาจะมี ohmic

รูปที่ 8. การกระจายอุณหภูมิของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับ
การไหลแบบสวนกัน
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ไฟฟากําลังสูงสุด นอยกวา 0.132 เปอรเซนต สําหรับการไหลสวนกัน
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และจากรูปที่ 8. ยังพบวามีการกระจายอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอตลอดทั้ง
พื้ น ที่ ห น า ตั ด ของอาโนด เนื่ อ งจากมี ก ารกระจายของบริ เ วณที่
เกิดปฏิกิริยามากขึ้นกวาแบบแรก ระยะทางเดินของกระแสไฟฟาไปสู
current collector ลดลง ในขณะที่ระยะทางที่ออกซิเจนเดินทางเขาไป
ทําปฏิกิริยาไดทั่วถึงมากขึ้น สงผลใหเกิดปฏิกิริยามากขึ้น

I-V curve An-Cat supp.
I-P curve An-Cat supp.
I-V curve Metal-supp.
I-P curve Metal-supp.
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(ก.)
(ข.)
รูปที่ 9. ความหนาแนนกระแสไฟฟา (ก.) แบบโลหะรองรับ (ข.) แบบ
โลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับการไหลแบบสวนกัน ที่ x = 20 mm.
และผลจากการปรับปรุงริบ ในรูปที่ 9. (ข.) จะเห็นลักษณะการเดินทาง
ของกระแสไฟฟาจากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาไปสู current collector ที่สั้น
ลงนั่นคือ ohmic loss ในคาโธดลดลงดวย นอกจากนี้เราจะเห็นวาระดับ
ความหนาแนนของกระแสไฟฟาสูงขึ้นในบริเวณริบถึงแมจะมีพี้นที่หนา
ตัดรวมเทาเดิม เนื่องจาก กระแสไฟฟาเดินทางไดสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

รูปที่ 11. เปรียบเทียบ I-V-P curve ระหวางอาโนด-คาโธดรองรับกับ
โลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับการไหลแบบสวนกัน
6. สรุป
การจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็ง ดวยวิธี MEA ทําใหเรา
เข า ใจ ปรากฏการณ ข องการแพร ของของไหล เข า สู อี เ ลคโทรด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่บริเวณผิวสัมผัส ระหวางอินเตอรคอนเนคกับแนว
ความหนาของอีเลคโทรด ซึ่งทําใหเราคนพบลําดับกลไก (mechanism)
การเกิด over-potentials ซึ่งเปนปฏิสัมพันธกันระหวาง concentration
loss, activation loss และ ohmic loss และดวยวิธีนี้ สามารถนําเราไปสู
การออกแบบและพัฒนาเซลลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งใหรายละเอียด
มากกวาวิธี PEN ตามคําแนะนําของ Khaleel และคณะ [12] ในป 2003
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รูปที่ 10. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว
สําหรับการไหลแบบสวนกัน
ทั้งนี้ อิทธิพลของ ohmic loss ที่ลดลง สงผลใหโลหะรองรับที่ปรับปรุง
แล ว มี ค วามหนาแน น กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง ขึ้ น โดยมี ค วามหนาแน น ของ
กําลังไฟฟาสูงสุด เพิ่มขึ้น 4.8 เปอรเซนต ตามรูปที่ 10. และจากรูปที่
11. การลด ohmic loss ของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว ยังไมมาก
พอที่จะเอาชนะ concentration loss จากโลหะรองรับของตัวมันเองได
จึงยังสงผลใหความหนาแนนไฟฟากําลังของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว
ต่ํากวา เซลลเชื้อเพลิงแบบอาโนด-คาโธดรองรับ และมีความหนาแนน
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บทคัดย่อ
ในการศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการนํ าเอากะโหลกศีรษะคนไทยในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ ที่ได้จากผู้บริจาคร่า งกายไว้ท่ีโ รงพยาบาลศรี
นครินทร์ จ.ขอนแก่น จํานวนทัง้ สิน้ 100 กะโหลกมาทําการศึกษา โดย
วิธ ีก ารวัด จะใช้โ ปรแกรมประมวลผลทางการแพทย์ท่ีม ีช่ือ ว่า มิม ิค ส์
นําเอาข้อมูลซึง่ ได้จากการทําซีทสี แกน มาสร้างเป็ นแบบจําลองสามมิติ
ซึ่งจะทําการกําหนดจุดต่างๆลงบนกะโหลกศีรษะและวัดออกมาเป็ น
ระยะทางแบบสามมิติ รวมทัง้ หาค่าดัชนีท่สี ําคัญต่างๆออกมา โดยจะ
เริม่ ทําการศึกษาเปรียบเทียบขนาดและดัชนีของกะโหลกคนไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ซึง่ ทําการวัดกะโหลกศีรษะ
คนไทยที่เ ดีย วกัน (รพ.ศรีน คริน ทร์ จ.ขอนแก่ น ) แต่ ใ ช้ ค นละกลุ่ ม
ตัวอย่าง และวัดด้วยวิธกี ารวัดแบบอื่นซึง่ ไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อีก ทัง้ เปรีย บเทีย บผลการวัด กับ กะโหลกศีร ษะคนไทยในภาคกลาง
(รพ.ศิรริ าช จ.กรุงเทพฯ) ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร
ข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้จะช่วยในการสรุปมาตรฐาน
กะโหลกศีรษะคนไทยได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ เป็ นการนํ าข้อมูลนี้ไปเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเป็ นชิ้นส่วนปลูกฝงั ที่มขี นาดมาตรฐาน
สํา หรับ รัก ษาผู้ป่ ว ยที่ม ีค วามผิด ปกติท่ีก ะโหลกศีร ษะ รวมทัง้ การ
ออกแบบอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมือ ต่ า งๆที่ใ ช้ก ับ กะโหลกศีร ษะคนไทยใน
อนาคตต่อไป
Abstract
In this study, 100 dry skulls of Thais donated at the
Srinagarind Hospital in Khon Kaen, North-East Thailand were CT
scanned and served for the measurement with the medical image
processing software MIMICS. The data from CT scanning were
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first in MIMICS to 3D model reconstructed and then the landmark
points were marked in order to measure 3D distances and
relevant indices. Results of this study were compared with former
measurements at the same place (Srinagarind Hospital, Khon
Kaen) but with the different group of samples and the other
measurement method. And also comparison with Thai skulls in
the Middle of Thailand (Siriraj hospital, Bangkok) was performed.
All results from this study can be a good conclusion for the
standard of Thais skulls and used to design standardized skull
implants and other instruments or devices related to Thais heads
in the future.
1. บทนํา
การศึก ษากะโหลกคนไทยทางกายวิภ าคศาสตร์เ ป็ นการศึกษา
ลักษณะต่างๆของกะโหลกทัง้ ทีไ่ ด้จากการวัดและจากการสังเกตด้วยตา
เปล่า เพื่อให้ได้ค่าที่แน่ นอนและถูกต้องในการอธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษณะของกะโหลก เช่น ความสูง ความกว้าง ความยาว และลักษณะ
ของกะโหลกอีกหลายประการ อิทธิพลของพันธุ กรรมมีผลทํา ให้เกิด
ความผันแปรมากมายในร่างกายของมนุ ษย์ ไม่ใช่จะเป็ นการผันแปร
ระหว่างเชือ้ ชาติเท่านัน้ แม้แต่ในชนชาติเดียวกันก็ยงั คงมีลกั ษณะความ
ผันแปรไปอย่างมากมาย เพราะฉะนัน้ กลุ่มของคนไทยที่อ ยู่ในแต่ล ะ
ภู ม ิภ าคของไทย ก็น่ า จะมีล ัก ษณะทางมานุ ษ ยวิท ยากายภาพบาง
ประการทีแ่ ตกต่างกันออกไป [1]
ความเข้าใจถึงความแตกต่างของคนแต่ละชนชาติเมือ่ พิจารณาจาก
ลักษณะทางมานุ ษยวิทยากายภาพของกะโหลกศีรษะ ไม่เพียงแต่ช่วย
ในการประเมิน คนไข้ก่ อ นและหลัง ทํ า การผ่ า ตัด แต่ ย ัง ช่ ว ยในการ
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ออกแบบชิน้ ส่วนปลูกฝงั ให้มขี นาดและรูปร่างทีเ่ หมาะสมกับคนไข้ดว้ ย
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เป็ นการรวบรวมข้อมูลของกะโหลกศีรษะคนไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ เป็ นฐานข้อมูลในการออกแบบและวาง
แผนการผลิตชิ้นส่วนปลูกฝงั ที่มขี นาดมาตรฐานสําหรับการรักษาการ
บาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะของคนไทยโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิตเิ ข้า
ช่วย ทําให้ชน้ิ ส่วนปลูกฝงั ทีอ่ อกแบบมาพอดีและใช้ได้กบั คนไข้มากราย
ทีส่ ดุ
ในการวัดกะโหลกศีรษะเริม่ ต้นพัฒนามาจากการวัดแบบ 2 มิติ ซึง่
สามารถวัดได้งา่ ย แต่มขี อ้ จํากัดในการวัดโดยไม่สามารถวัดค่ามุม และ
ระยะทางจากจุดอ้างอิงบางจุดได้ เนื่องจากเครื่องมือวัดชนิด Calipers
และ Goniometer สัมผัสจุดอ้างอิงไม่ได้ ส่วนการศึกษาด้านวิธกี ารวัด
แบบ 3 มิตใิ นอดีตเริม่ ที่ Pearson ได้ชใ้ี ห้เห็นประโยชน์ของวิธกี ารวัด
แบบ 3 มิติ โดยเริม่ พัฒนาวิธกี ารวัด และบันทึกข้อมูลพิกดั 3 มิตขิ น้ึ [2]
จากนัน้ ก็ม ีการประดิษ ฐ์เ ครื่องมือ ต่ า งๆเพื่อช่ว ยในการวัด เช่น The
Case Western Reverse Craniostat [3], Elaborate apparatus หรือ
การวัดด้วย Diagraph [4,5,6]
สําหรับของคนไทยก็มกี ารศึกษาของอนุ ชา นิลประพันธ์ [7] ทีท่ ํา
การวิเคราะห์พกิ ดั สามมิตขิ องกะโหลกคนไทยทีร่ วบรวมในภาคะวันออก
เฉียงเหนือโดยการใช้ Diagraph เพราะเป็ นเครื่องมือธรรมดาทีม่ รี าคา
ถูก สามารถวัดได้โดยสะดวก โดยไม่จําเป็ นต้องจัดให้กะโหลกอยู่ใน
ตําแหน่งของระนาบมาตรฐาน (Frankfort horizontal plane) อีกทัง้
ข้อมูล ที่ได้มคี วามน่ าเชื่อถือสูง แต่ในการศึกษาครัง้ นี้จะใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทช่ี ่อื ว่า MIMICS ในการวัด ซึง่ สามารถวัด
ได้ระยะทางทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ วัดค่ามุมระหว่างจุดอ้างอิงหรือระหว่าง
ระนาบ 2 ระนาบได้
2.วิ ธีการ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ไปทําการคัดเลือกกะโหลกศีรษะ (dry skulls)
ทีผ่ เู้ สียชีวติ ได้บริจาคโครงกระดูกไว้กบั ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โดยได้เลือก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น จํ า นวน 100 ตัว อย่ า ง ในจํ า นวนนี้ เ ป็ น ชาย 55
ตัวอย่าง หญิง 34 ตัวอย่าง ไม่มขี อ้ มูลจํานวน 11 ตัวอย่าง มีช่วงอายุ
ตัง้ แต่ 26 ถึง 81 ปี ในขณะทีเ่ สียชีวติ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาทีก่ ะโหลกศีรษะ
หยุ ด การเจริญ เติบโตแล้ว ไปทํา การสแกนด้ว ยเครื่อ งซีท ีส แกนของ
ภาควิช ารัง สีว ิท ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ จ.
ขอนแก่น โดยในการทําซีทสี แกนจะนํ ากะโหลกศีรษะวางลงบนกล่อง
อะคริลกิ ใส่เข้าไปครัง้ ละ 4-6 กะโหลก โดยใช้เครื่องซีทสี แกนของ
Spiral CT scanner ของ SIEMENS ตามภาพที่ 1 และใช้ค่าซีทสี แกน
พารามิเตอร์ท่ี 120 kV, 0 degree gantry, 512x512 matrix, 1.5 mm
section thickness และ reconstruction ที่ 1mm intervals โดยได้ไฟล์ท่ี
ออกมาจากเครื่องซีทสี แกนคือไฟล์ชนิดไดคอม หลังจากนัน้ ข้อมูลซีท ี
สแกนของกะโหลกทัง้ สีอ่ นั ในรูปแบบไดคอมจะถูกนําเข้าไปยังโปรแกรม
ภาพทางการแพทย์ทม่ี ชี อ่ื ว่ามิมคิ ส์(Mimics, Materialise N.V., Leuven,
Belgium) เพื่อทีจ่ ะแยกศึกษาทีละอันโดยใช้เทคนิคความเข้มของภาพ
(เฮาส์ฟิ ล ยูนิ ต ) นอกจากนัน้ วิธ ีก ารทางวิศ วกรรมย้อ นรอยได้ถู ก ใช้
เพื่อทีจ่ ะสร้างคอนทัวร์ของแบบจําลองสามมิตทิ เ่ี หมาะสม จากนัน้ ก็จะ

ถูก วัด โดยใช้ก ารกํ า หนดจุ ด (Landmarks) และวัด ระยะทางแบบการ
กระจัด สามมิติภ ายในโปรแกรม โดยตารางที่ 1 แสดงนิ ย ามของ
จุ ด อ้ า งอิ ง การวัด ขนาด และดั ช นี ต่ า งๆในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 การวัด และ 5 ดัชนี ด้วยกัน และในภาพที่ 2 เป็ นภาพ
ทีไ่ ด้จากการวัดในโปรแกรม MIMICS ซึ่งจะเห็นจุดอ้างอิงต่างๆ และ
ระนาบ Frankfort horizontal plane ทีใ่ ช้ชว่ ยในการตัง้ กะโหลกให้ตรง

ภาพที่ 1 การนํากะโหลกศีรษะ(Dry Skulls) เข้ าเครื่ องซีทีสแกน

ภาพที่ 2 การวัดขนาดในโปรแกรม MIMICS
3.ผลการศึกษา
3.1 การวัดเพื่อออกแบบชิ้ นส่วนปลูกฝัง
จุดประสงค์หลักของการวัดกะโหลกศีรษะในครัง้ นี้ เพือ่ ช่วยในการ
ออกแบบชิ้น ส่ว นปลู ก ฝ งั ที่ม ีข นาดมาตรฐาน ซึ่ง จะเป็ น ทางเลือ กให้
ศัลยแพทย์ท่ที ําการผ่าตัดรัก ษาผู้ป่วยที่มคี วามผิดปกติของกะโหลก
ศีรษะ ไม่วา่ จะเกิดจากอุบตั เิ หตุ การติดเชือ้ หรือเนื้องอกในสมอง ทําให้
ศัลยแพทย์เลือกใช้ชน้ิ ส่วนปลูกฝงั ได้สะดวกยิง่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมากนัก
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ผลจากการวัดจุด ขนาด และดัชนี โดยการใช้โปรแกรม MIMICS
เป็ นไปตามตารางที่ 2 และ 3 โดยตารางที่ 2 จะเป็ นการสรุปผลการวัด
ของตัวอย่างทัง้ 100 ตัวอย่าง ซึง่ มีทงั ้ ค่าตํ่าทีส่ ุด สูงทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน อีกทัง้ ค่าช่วงความเชื่อมั ่นที่ 95% จะเห็นว่าค่าช่วง
ความเชื่อมั ่นค่อนข้างแคบ หมายความว่า ตัวอย่า งที่นํามาพิจารณา
สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรได้ค่อนข้างดี ส่วนตารางที่ 3 จะ
พิจารณาแยกเพศเพื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ และค่าความ

เบี่ย งเบนมาตรฐานซึ่ง เป็ นข้อ มูล สํา คัญที่ใช้ใ นการออกแบบชิ้นส่ว น
ั ม่ ขี นาดมาตรฐานต่อไป
ปลูกฝงที
ผลจากการวัดในตารางที่ 3 จะแยกเพศเพื่อให้เห็นข้อแตกต่าง
อย่างชัดเจน เพราะกะโหลกระหว่างเพศชายและเพศหญิง จะมีความ
แตกต่างกันทัง้ ในด้านความจุของปริมาตรกะโหลก ความขรุขระของผิว
กะโหลก และปุ่มนูนต่างๆ เช่น สันคิว้ ปุ่ม Mastoid และ Inion เป็ นต้น
รวมทัง้ ขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนาของกะโหลก
และกระด◌ู กขากรรไกรล่างด้วย [7]

ตารางที่ 1 จุด การวัด และดัชนีต่างๆ
Point
Ba
Br
EuL
EuR
GL
LT.Ft

Basion
Bregma
Euryon Left
Euryon Right
Glabella
Frontotemporale Left

Point Definition
จุดตํ่าสุดทีแ่ นวกลางตัวบนผิวด้านนอกของขอบหน้าของ Foramen magnum
จุดซึง่ รอยประสาน Sagittal จรดกับรอยประสาน Coronal
จุดทีท่ าํ ให้เกิดค่าความกว้างมากทีส่ ดุ ของกะโหลก(ด้านซ้าย)
จุดทีท่ าํ ให้เกิดค่าความกว้างมากทีส่ ดุ ของกะโหลก(ด้านขวา)
จุดทีน่ ูนทีส่ ุดบนแนวระหว่าง Supraorbital ในแนวกลางลําตัว
จุดบนสันขอบกระดูกขมับ (Temporal crest) ทําให้เกิด minimum frontal breadth
(ด้านซ้าย)

LT.St

Staphanion Left

จุดทีร่ อยประสาน Coronal ตัดกับสัน Temporal (ด้านซ้าย)

OPC

Opisthocranion

Rt.Ft

Frontotemporale Right

Rt.St

Staphanion Right

จุดทีน่ ูนทีส่ ุดในแนวกลางลําตัวบนกระดูกท้ายทอย ทําให้เกิดความยาวมากทีส่ ดุ ของ
กะโหลกโดยวัดจาก Glabella
จุดบนสันขอบกระดูกขมับ (Temporal crest) ทําให้เกิด minimum frontal breadth
(ด้านขวา)
จุดทีร่ อยประสาน Coronal ตัดกับสัน Temporal (ด้านขวา)

EuL - EuR
Gl - OPC
Lt.Ft – Rt.Ft
Lt.St – Rt.St
Ba - Br

Definition
ความกว้างมากทีส่ ดุ ของกะโหลก
ความยาวมากทีส่ ดุ ของกะโหลก
ระยะทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ ระหว่างสัน Temporal
ระยะทีย่ าวทีส่ ดุ ระหว่างสัน Temporal
ความสูงของกะโหลกโดยวัดจาก Basion ถึง Bregma

Measurement
Max Breadth
Max Length
Min Frontal Breadth
Max Frontal Breadth
Basion-Bregma Height
Indices
Cranial index
Length-height index
Breadth-height index
Transverse frontal index
Transverse frontoparietal index
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Definition
Maximum Breadth x 100
Maximum Length
Basion - Bregma height x 100
Maximum Length
Basion - Bregma height x 100
Maximum Breadth
Minimum frontal breadth x 100
Maximum frontal breadth
Minimum frontal breadth x 100
Maximum Breadth
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ตารางที่ 2 การวัดขนาดและดัชนีของทัง้ 100 กะโหลก
All Samples n=100
Measurements
Max.head length
Max.head breadth
Min. frontal head breadth
Max. frontal head breadth
Basion-Bregma height
Cranial index
Length-height index
Breadth-Height index
Tranverse frontal index
Tranverse fronto-parietal index

Mean
SD
170.06
142.18
92.52
113.42
135.13
83.72
79.53
95.10
81.70
65.12

Max
7.34
5.41
4.25
6.34
5.75
4.04
3.36
4.02
3.64
2.99

Min
191.07
161.00
100.38
130.03
151.61
92.90
89.06
106.09
90.41
71.81

95% CI
153.03
131.43
82.95
98.83
116.87
74.97
71.65
86.82
73.91
57.89

1.44
1.06
0.83
1.24
1.13
0.79
0.66
0.79
0.71
0.59

ตารางที่ 3 ข้อมูลทีใ่ ช้ชว่ ยในการออกแบบชิน้ ส่วนปลูกฝงั ทีม่ ขี นาดมาตรฐาน
Female(n=35)
Max Breadth(EuL-EuR)
Max Height(Ba-Br)
Max Length(GL-OPC)
Male(n=54)
Max Breadth(EuL-EuR)
Max Height(Ba-Br)
Max Length(GL-OPC)
All Samples(n=100)
Max Breadth(EuL-EuR)
Max Height(Ba-Br)
Max Length(GL-OPC)

2σ(-)
129.58
121.71
151.05

1σ(-)
134.82
126.74
158.16

Mean
140.06
131.76
165.26

1σ(+)
145.30
136.78
172.36

2σ(+)
150.54
141.81
179.46

σ
5.24
5.02
7.10

133.64
128.13
162.89

138.79
132.97
168.33

143.95
137.81
173.76

149.10
142.65
179.19

154.25
147.49
184.62

5.15
4.84
5.43

131.37
123.63
155.38

136.78
129.38
162.72

142.18
135.13
170.06

147.59
140.87
177.39

153.00
146.62
184.73

5.41
5.75
7.34

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวัดในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างขนาดกะโหลกศีรษะคนไทย
ที่ร วบรวมในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และคนไทยภาคกลาง ที่
ทําการศึกษาโดยสรรใจ แสงวิเชียร [8] โดยศึกษากับกะโหลกศีรษะ
คนไทยทีบ่ ริจาคไว้ทร่ี พ.ศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กรุงเทพฯ ได้
ผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 4 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ p<0.05)ในหลายค่าการวัดและดัชนี ทัง้
เพศชายและเพศหญิง
3.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวัดในที่เดียวกันแต่
คนละกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากการเปรีย บเทีย บกับ การวัด กะโหลกคนไทยในภาค
กลางแล้ว ในการศึกษาครัง้ นี้ยงั ได้ทําการเปรียบเทียบผลการศึกษา
กับการศึกษาของอนุ ชา นิลประพันธ์ [7] ซึง่ ทําการวัดโดยใช้วธิ ี 3D
Coordinate
ที่รพ.ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นที่เดียวกัน แต่

ตัวอย่างทีน่ ํามาศึกษาเป็ นตัวอย่างคนละกลุ่มกันกับการศึกษาในครัง้
นี้ จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าการวัด และดัชนีทท่ี ําการวัดส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ p>0.05) ทัง้ เพศชาย
และเพศหญิง
3.4 ชิ้ นส่วนปลูกฝังที่มีขนาดมาตรฐาน
จากข้อมูลวัดกะโหลกศีรษะทัง้ 100 กะโหลกในครัง้ นี้ ทําให้
สามารถนํ า เอาการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ป ระกอบกับ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) วิศวกรรมย้อน
รอย(Reverse Engineering) ออกแบบชิ้นส่วนปลูกฝงั ที่มขี นาด
มาตรฐานออกมา ซึ่งชิ้นส่วนปลูกฝงั นี้อาจมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
โดยใช้ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทีไ่ ด้มาคํานวณหาขนาดทีเ่ หมาะสมได้
จากตารางที่ 3 ชิ้ น ส่ ว นปลู ก ฝ งั ที่ ม ี ข นาดมาตรฐานนี้ จ ะช่ ว ย
ศัล ยแพทย์ล ดระยะเวลาในการวางแผนการผ่า ตัด และการเตรีย ม
ชิน้ ส่วนปลูกฝงั อีกทัง้ ช่วยให้คนไข้เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาลดลง
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลทีว่ ดั ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Siriraj Hospital
Measurements
Sex n Mean SD
Max.head length
M 66 175.68 6.83
F 35 168.8 7.18
Max.head breadth
M 65 145.82 5.2
F 35 144.66 5.59
Min. frontal head breadth
M 66 81.73 5.58
F 35
77.8 6.27
Max. frontal head breadth
M 65 121.92 6.55
F 35 119.2 6.33
Basion-Bregma height
M 66 142.09 5.35
F 35 135.86 5.67
Cranial index
M 65 83.07 4.13
F 35 85.84 4.79
Length-height index
M 66 80.97 3.8
F 35 80.56 3.56
Breadth-Height index
M 65 97.52 4.87
F 35 94.04
5
Tranverse frontal index
M 65 67.13 5.49
F 35 65.33 4.82
Tranverse fronto-parietal index M 65 56.09 3.67
F 35 53.81 4.1

Srinagarind Hospital Sig.
n Mean SD
54 173.76 5.43 NS
35 165.26 7.10 S
54 143.95 5.15 NS
35 140.06 5.24 S
54 93.75 3.95 S
35 90.80 4.51 S
54 114.04 6.27 S
35 112.94 7.08 S
54 137.81 4.84 S
35 131.76 5.02 S
54 82.90 3.56 NS
35 84.88 4.43 NS
54 79.38 3.69 S
35 79.80 3.07 NS
54 95.81 3.73 S
35 94.16 4.16 NS
54 82.36 4.04 S
35 80.51 3.14 S
54 65.18 2.87 S
35 64.87 3.23 S

Sig.: Statistical significance
S: Significant difference at p<0.05, NS: Not significant at p>0.05

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลทีว่ ดั แบบ 3D Coordinate และวัดด้วยโปรแกรมมิมคิ ส์ โดยวัดทีแ่ หล่งเดียวกัน
3D Coordinate
Measurements
Sex n Mean SD
Max.head length
M 32 169.16 8.08
F 22 165.82 5.74
Max.head breadth
M 31 143.58 6.02
F 22 140.56 6
Min. frontal head breadth M 32 93.57 4.81
F 22 91.97 4.02
Max. frontal head breadth M 31 114.56 7.73
F 22 111.46 6.41
Basion-Bregma height
M 32 135.37 6.02
F 22 131.73 4.6

n
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35

Mimics
Mean
173.76
165.26
143.95
140.06
93.75
90.80
114.04
112.94
137.81
131.76

Sig.
SD
5.43
7.10
5.15
5.24
3.95
4.51
6.27
7.08
4.84
5.02

S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
S
NS

Sig.: Statistical significance
S: Significant difference at p<0.05, NS: Not significant at p>0.05
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เมือ่ เทียบกับการออกแบบชิน้ ส่วนปลูกฝงั เป็ นรายๆไป ภาพที่ 3 เป็ น
ตัวอย่างชิน้ ส่วนปลูกฝงั ทีม่ ขี นาดมาตรฐานทีอ่ อกแบบเพือ่ ใช้กบั แผ่น
ไททาเนียม PMMA(Polymethyl methacrylate) CFRP(Carbon
Fiber Reinforced Plastics) หรือวัสดุทางการแพทย์อ่นื ๆ ซื่งต้อง
ศึกษาในขันตอนการผลิ
้
ตและขึน้ รูปต่อไปในอนาคต

4. Mc Henry, H.M., and Corruccini, R.S. 1978. Analysis of the
hominoid oscoxae by Cartesian coordinates. Am. J. Phys.
Anthrop. 48: 215-226.
5. Baker, R., 1975. A discriminant analysis of Maori and nonMaori innominate bones. M.A. Dissertation, University of
Auckland. Benfer, R.A. 1975. Morphometric Analysis of
Cartesian Coordinates of the Human Skull.
6. Buranarugsa, M., 1979. A Cartesian Coordinate Analysis of
the New Zealand Polynesian Skull. Ph.D. Dissertation in
Anatomy, University of Otago.
7. อนุ ชา นิลประพันธ์ , 2539, การวิเคราะห์พกิ ดั สามมิตขิ อง
กะโหลกคนไทยทีร่ วบรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. Sangvichien S., 2007. Sex Determination in Thai Skulls by
Using Craniometry: Multiple Logistic Regression Analysis.
Siriraj Med. J. 59: 216-221.

ั ม่ ขี นาดมาตรฐาน
ภาพที่ 3 ตัวอย่างชิน้ ส่วนปลูกฝงที
4. สรุป
การศึกษาในครัง้ นี้ทําให้ได้ผลการวิเคราะห์เชิงสถิตพิ รรณนา
และสถิ ติ เ ชิง อนุ ม านของการวัด กะโหลกศี ร ษะคนไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ อีกทัง้ เพือ่
เป็ นการวัดข้อมูลมาตรฐานกะโหลกศีรษะคนไทยเพื่อนํ า ข้อมูลไป
ออกแบบเป็ นชิ้นส่วนปลูกฝงั ที่มขี นาดมาตรฐานในอนาคต รวมทัง้
เป็ นการนํ าเสนอวิธใี หม่ในการวัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มมิ คิ ส์
ซึง่ สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธกี ารวัดดัง้ เดิม
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ก ะโหลกศีร ษะเพื่อ ใช้ ใ นการศึก ษา รวมทัง้
ภาควิชารังสีวทิ ยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทําซีทสี แกน และ
การสนับสนุ นอุปกรณ์เครื่องมือและด้านเงินทุนจากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติทาํ ให้การศึกษาสําเร็จลุล่วง
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กายภาพของกะโหลกคนไทยทีร่ วบรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Pearson, K., 1933. The cranial coordinatograph, the
standard planes of the skull, and the value of cartesion
geometry to the craniologist with some illustrations of the uses
of the new method. Biometrika., 25: 217-253.
3. Todd, T., 1923. Cranial capacity and linear dimensions in
Whites and Negroes. Am. J . Phys. Anthrop. 6: 97-194.
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การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีตามลําแสงในการออกแบบและวิเคราะห์ไฟส่องสว่าง
Applications of Ray Tracing Method in Illumination Design
อภิชาติ ตีระลาภสุวรรณ∗ ฝอยฝน ศรีสวัสดิ ์ และปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-6500 ต่อ 4356 โทรสาร 0-2564-6370 ∗อีเมล์ apichatt@mtec.or.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ช่ ว ยในการคํ า นวณทางแสงที่เ รีย กว่า ระเบีย บวิธ ีต ามลํ า แสง (Ray
Tracing Method) ซึ่งเป็ นวิธที ่นี ิย มใช้ในการออกแบบทางแสงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โคมไฟส่องสว่าง หน้าจอ LCD หรือ กระจก
รถยนต์ เป็ น ต้น โดยในงานวิจ ยั นี้ จ ะแสดงให้เ ห็น ถึง ขัน้ ตอนในการ
คํานวณด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสง การวิเคราะห์หาค่าปริมาณทางแสง
ต่างๆ รวมถึงรูปแบบของลําแสงที่ได้จากดวงโคม ตลอดจนการนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและปรับปรุงโคมไฟให้มปี ระสิทธิภาพทาง
แสงที่ดีข้นึ อีก ทัง้ ยัง แสดงให้เ ห็น ถึง ผลของการปรับ เปลี่ย นรูป ร่า ง
ชิน้ งานทีม่ ตี ่อความสว่างและการกระจายแสงของดวงโคม เพื่อให้โคม
ไฟส่องสว่างมีรูปแบบลําแสงที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของ
งานอีกด้วย ซึ่งการนํ าระเบียบวิธตี ามลําแสงดังกล่าวมาใช้ จะช่วยใน
การประเมินคุณภาพทางแสงของโคมไฟเบือ้ งต้น ก่อนนําไปทําการผลิต
ต้นแบบ ทําให้สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการลองผิดลองถูกได้
อย่างมาก
Abstract
This paper proposed the applications of the computer aided
lighting (CAL) technology, so called “The Ray Tracing Method”,
which is widely used in various illumination and lighting industries
such as automotive lamp, LCD monitor, rear view mirror and etc.
In this project, the ray tracing method was demonstrated and
employed to calculate the illuminance, intensity, and light
distribution curve of the luminaire and headlamp. Besides, the ray
tracing method was applied to improve the beam quality of the
lamp and explore the effects of geometry changes to the beam
pattern of light for specific lighting application. With ray tracing
method, the beam quality of the lighting system can be effectively
assessed in the early design stage prior to the generally costly
prototype fabrication, which results in the fabrication cost
reduction and the shorter trials and errors period.
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1. บทนํา
ในอดีต การออกแบบระบบไฟส่องสว่างกระทําได้ยาก เพราะแสง
สว่างมีคุณสมบัติเฉพาะทาง มีทศิ ทางไม่แน่ นอน ไม่สามารถทํานาย
รูปร่างของลําแสงได้ แต่ในปจั จุบนั มีวธิ กี ารทีช่ ่วยในการออกแบบระบบ
ไฟส่องสว่างได้ง่ายด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสง ซึ่งทําการออกแบบและ
วิเคราะห์การส่องสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ทําให้การออกแบบง่าย รวดเร็ว
และลดต้นทุนการสร้างต้นแบบได้
ด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในปจั จุบนั ทําให้สามารถออกแบบระบบ
ไฟส่ อ งสว่ า งให้ ม ีค วามสวยงาม ดู ส บายตา และได้ ม าตรฐานตาม
ข้อบังคับทางแสงของระบบไฟส่องสว่างนัน้ ๆ โดยระบบไฟส่องสว่างแต่
ละประเภทจะมีร ายละเอีย ดการออกแบบและมาตรฐานข้อ บัง คับ ที่
ต่างกันไป เช่น การออกแบบโคมไฟ จะต้องมีความสว่างทีเ่ หมาะสมกับ
สถานที่และพื้นที่ใช้งาน การออกแบบไฟหน้ า รถยนต์ จะต้องได้ตาม
มาตรฐานยานยนต์ ไม่รบกวนสายตาคนขับรถในเลนตรงข้ามและคน
เดิน ทางเท้า เป็ น ต้น อีก ทัง้ ยัง สามารถนํ า ผลข้อ มูล ทางแสงที่ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เช่น ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิ
เมนต์ ได้อกี ด้วย ดังนัน้ การออกแบบและวิเคราะห์ทางแสง จึงเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในงานด้านการส่องสว่าง
ในงานวิจยั นี้จงึ นํ าเสนอ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธตี าม
ลําแสงในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟส่องสว่าง ได้แก่ โคมไฟฝงั
ฝ้าเพดาน และไฟหน้ ารถเกี่ยวข้าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากระเบียบวิธตี ามลําแสง
2. ทฤษฎี
2.1. ระเบียบวิ ธีตามลําแสง
แสงเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีส่ ามารถผ่านไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆ ได้โดย
ไม่ ต้อ งอาศัย ตัว นํ า โดยแสงที่พ ิจ ารณาในบทความนี้ จะแพร่ ไ ปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน กับ คลื่น แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า ซึ่ง มีล ัก ษณะการแพร่ เ ป็ น
เส้นตรง และมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปตามคุณสมบัตทิ างแสงของ
วัส ดุ ได้แก่ การ สะท้อ น และการหัก เหผ่า นวัส ดุ ต่ า งๆ ตามกฎของ
สเนลล์ ดังสมการ (1)
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(1)
โดยที่ n1 คือดัชนีหกั เหของตัวกลางที่ 1 n 2 คือดัชนีหกั เหของ
ตัวกลางที่ 2 θ 1 คือมุมตกกระทบทีก่ ระทําระหว่างเส้นทางเดินของ
แสงกับเส้นตัง้ ฉากพืน้ ผิววัตถุ และ θ 2 คือมุมระหว่างเส้นทางเดินของ
แสงกับเส้นตัง้ ฉากพืน้ ผิววัตถุทเ่ี กิดการหักเหเมือ่ เดินทางผ่านตัวกลางที่
เปลีย่ นไป
สํา หรับ ระเบีย บวิธ ีต ามลํ า แสง เส้น ทางเดิน ของลํ า แสง จะถู ก
คํานวณทีละลําแสง เริม่ จากแหล่ งกํา เนิดแสง ไปยัง จุดตัดระหว่า ง 2
ตัวกลางทีม่ ดี ชั นีหกั เหทางแสงทีแ่ ตกต่างกัน ทีจ่ ุดตัดนี้ ทิศทางของแสง
สะท้อนและแสงหักเห จะถูกคํานวณโดยใช้กฎของสเนลล์ จนถึงตัวรับ
แสงทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ กําลังงานของลําแสงแต่ละลําแสงบนตัวรับแสง จะ
ถูก คํา นวณจากอัต ราการเปลี่ย นแปลงพลัง งานต่ อ เวลา ตามทฤษฎี
พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่าฟลักซ์สอ่ งสว่าง ดังสมการ (2)
n1 sin θ1 = n 2 sin θ 2

ϕ=

dQ
dt
Q คือพลังงานการส่องสว่าง

2.2. ปริ มาณทางด้านการส่องสว่าง
ความสว่ า งบนตัว รับ แสงหรือ พื้น ที่ใ ดๆ ที่พ ิจ ารณา คือ ความ
หนาแน่ นของฟลัก ซ์ส่องสว่า ง ที่ตกกระทบบนพื้นผิวนัน้ ซึ่งสามารถ
คํานวณได้จากสมการ (4)
(4)

โดยที่ E คือ ความสว่าง และ A คือ พื้นที่ของฉากรับแสงหรือ
พืน้ ผิวใดๆ
ในการหาความสว่างทีจ่ ุดใดๆ ทีเ่ กิดจากความเข้มส่องสว่างทีส่ ่อง
มาโดยตรงจากแหล่ ง กํ า เนิ ด แสงนัน้ สามารถหาได้จ ากวิธ ีกํ า ลัง สอง
ผกผัน
E=

โดยที่ I คือ ความเข้มแสง และ
ถึงจุดใดๆทีพ่ จิ ารณา

เริม่

(2)

โดยที่ ϕ คือฟลักซ์ส่องสว่าง
และ t
คือเวลา
และเมื่อลําแสงผ่านวัตถุจะถูกดูดกลืนไว้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั ความ
หนาแน่น และองค์ประกอบของวัตถุ โดยคํานวณได้จากสมการ (3)
I = I o e -αx
(3)
โดยที่ I คือ ความเข้มแสงปรากฏเมือ่ ผ่านวัตถุ I o คือ ความเข้ม
แสงเริม่ ต้น α คือ สัมประสิทธิ ์การดูดกลืนของวัตถุ และ x คือ ความ
หนาของวัตถุ

dϕ
E=
dA

ทางแสง จากนัน้ จึง ทํา การออกแบบและสร้างแบบจํา ลอง 3 มิติของ
ระบบไฟส่องสว่างในคอมพิวเตอร์ เมือ่ ออกแบบได้ตามต้องการแล้วก็จะ
เข้า สู่ก ระบวนการวิเ คราะห์ผ ลด้ว ยระเบีย บวิธ ีต ามลํ า แสง ซึ่ง จะได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็ นข้อมูลทางแสงสว่าง ซึง่ ได้แก่ ค่าความสว่าง เส้นโค้ง
การกระจายความเข้มของแสง ลักษณะรูปร่างลําแสง เป็ นต้น ข้อมูลทาง
แสงทีไ่ ด้จะนํ าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ เพื่อพิจารณา
คุ ณ ภาพทางแสงและความเหมาะสมในการใช้ง านของระบบไฟส่อ ง
สว่างนัน้ ๆ ในกรณีทผ่ี ลวิเคราะห์ทางแสง ไม่ผา่ นการทดสอบ หรือไม่ได้
คุ ณ ภาพตามที่ต้อ งการ วิศ วกรผู้ออกแบบสามารถทํา การแก้ไขและ
วิเคราะห์ใหม่ จนกว่าจะได้คุณภาพทางแสงตามทีต่ ้องการ จากนัน้ จึง
นําไปสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ เพือ่ ทําการทดสอบจริงต่อไป

I
(5)
r2
r คือ ระยะทางจากแหล่งกําเนิดแสง

3. กระบวนการวิ เคราะห์
ในกระบวนการวิเคราะห์ ด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสงมีกระบวนการ
ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ โดยปกติแล้วจะเริม่ ต้นจากการกําหนดข้อมูลของ
ระบบไฟส่องสว่าง ได้แก่ รูปร่าง ขนาด ลักษณะของจานสะท้อนแสง
เลนส์ ค รอบ หลอดไฟที่ใ ช้ และคุ ณ สมบัติท างแสงของวัส ดุ ต่ า งๆ
ตําแหน่ งติดตัง้ ฉากรับแสง และสภาวะการทดสอบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์

กําหนดข้อมูลของระบบไฟส่องสว่าง

ออกแบบรูปร่างและสร้างแบบจําลองระบบไฟ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ามลําแสง
ข้อมูลทางแสง

วิเคราะห์ผลลัพธ์ทางแสง

ไม่ผา่ น

ผ่าน

จบการทํางาน
รูปที่ 1 ไดอะแกรมการออกแบบระบบไฟส่องสว่าง
4. การประยุก ต์ใ ช้ ร ะเบีย บวิ ธี ต ามลํา แสงในการออกแบบและ
วิ เคราะห์ไฟส่องสว่าง
งานวิจยั นี้นําเสนอตัวอย่างการประยุกต์ระเบียบวิธตี ามลําแสงใน
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟส่องสว่าง 2 กรณี คือ การออกแบบ
ั ้ าเพดาน และไฟหน้ารถเกีย่ วข้าว
และวิเคราะห์โคมไฟฝงฝ
4.1. โคมไฟฝังฝ้ าเพดาน
งานโคมไฟฝ งั ฝ้ า เพดานในงานวิจ ยั นี้ ได้ทํ า การออกแบบและ
วิเคราะห์โคมไฟฝงั ฝ้าเพดาน จํานวน 2 รุน่ คือ รุน่ SL-T236 ขนาดโคม
ไฟ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ดังรูปที่
2 และ รุ่น SL-T236(L) ขนาดโคมไฟ กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120
เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 และมีรปู ร่างหน้าตัดของโคมไฟ
ทัง้ สอง ดังรูปที่ 4 ซึง่ โคมไฟฝงั ฝ้าเพดานประกอบด้วยตัวโคมไฟ แผ่น
สะท้อนแสงแผ่นล่าง ตะแกรงกันแสงจ้าซึ่งติดกับแผ่นสะท้อนแสงแผ่น
บน หลอดไฟ บัล ลาสต์ และสตาร์ท เตอร์ โดยมีคุ ณสมบัติทางแสงที่
สําคัญ คือ แผ่นสะท้อนแสงทัง้ 2 รุ่น ทําจากอะลูมเิ นียมผิวเรียบทีม่ คี ่า
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สัมประสิทธิ ์การสะท้อนแสง 87% ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด
36 วัตต์ ฟลักซ์สอ่ งสว่าง 2690 ลูเมน จํานวน 2 หลอด

รูปที่ 6 การทํานายลักษณะทางเดินของลําแสงในดวงโคม
ั ้ าเพดาน รุน่ SL-T236
รูปที่ 2 แบบโคมไฟฝงฝ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ของโคมไฟ แบบตัง้ ต้น ทัง้ 2 รุน่
SL-T236
SL-T236(L)

ลักษณะรูปร่างลําแสง

ั ้ าเพดาน รุน่ SL-T236(L)
รูปที่ 3 แบบโคมไฟฝงฝ

ค่าความสว่างสูงสุด

220.71 lux

205.64 lux

เส้นโค้งการกระจายแสง
SL-T236(L)

SL-T236

รูปที่ 4 หน้าตัดของโคมไฟฝงั ฝ้าเพดาน แบบตัง้ ต้น ทัง้ 2 รุน่
งานวิจยั นี้ทาํ การวิเคราะห์ดวงโคมต้นแบบทัง้ 2 รุน่ เพื่อหาข้อมูล
ทางแสง ได้แก่ รูปร่างของลําแสงทีไ่ ด้จากดวงโคม ความสว่าง เส้นโค้ง
การกระจายแสง โดยทําการจําลองการติดตัง้ โคมไฟให้เหมือนลักษณะ
การติดตัง้ ใช้งานจริง คือ โคมไฟจะถูกจําลองให้ตดิ ตัง้ บนเพดานทีม่ ี
ความสูงจากพืน้ 3 เมตร โดยส่องแสงมายังพืน้ ห้องด้านล่างทีม่ ี ขนาด
10×10 ตารางเมตร ดังรูปที่ 5 และทํานายลักษณะทางเดินของลําแสง
แต่ละเส้นด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสง ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งได้ผลการ
วิเคราะห์ทางแสง ดังตารางที่ 1
โคมไฟ

จากนั น้ ทํ า การออกแบบโคมไฟทัง้ 2 รุ่ น ใหม่ โดยโคมไฟรุ่ น
SL-T236 ได้ทําการปรับความยาวและมุมการพับของแผ่นสะท้อนแสง
ให้สามารถรวมแสงได้ดขี น้ึ แต่รูปร่างของลําแสงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อ
นํ าไปวิเคราะห์ผลด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสงแล้ว จึงนํ าผลข้อมูลทาง
แสงของโคมไฟแบบปรับใหม่มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของโคมไฟแบบ
ตัง้ ต้น ได้ผลดังตารางที่ 2 และทําการสร้างต้นแบบโคมไฟทดสอบ โดย
ทํา การวัด ค่า ความสว่า งสูง สุ ด ของโคมตัง้ ต้น เปรีย บเทีย บกับ โคมที่
ออกแบบใหม่ดว้ ยลักซ์มเิ ตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางแสงของโคมไฟ
รุน่ SL-T236 แบบตัง้ ต้นและแบบปรับใหม่
แบบตัง้ ต้น
แบบปรับใหม่

ระยะความสูง 3 เมตร
ลักษณะรูปร่างลําแสง

ค่าความสว่างสูงสุด
พืน้ ห้อง ขนาด 10×10 ตารางเมตร
รูปที่ 5 การจําลองสภาวะการทดสอบโคมไฟในการวิเคราะห์ทางแสง
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220.71 lux

246.67 lux

เส้นโค้งการกระจายแสง
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าความสว่างสูงสุดของโคมไฟรุน่ SL-T236
ทีไ่ ด้จากการวัดโดยใช้ลกั ซ์มเิ ตอร์
แบบ
ค่าความสว่างทีว่ ดั ได้
(Lux)
แบบตัง้ ต้น
197
แบบปรับใหม่
275
แบบปรับใหม่
320
(ใส่หลอด TLD 36W/860)
ในส่วนของโคมไฟรุ่น SL-T236(L) นัน้ ได้ทําการออกแบบแผ่น
สะท้อนแสงใหม่ โดยมีการเพิม่ รอยพับบริเวณกึง่ กลางของแผ่นสะท้อน
แสง เพือ่ นําแสงทีอ่ อกจากด้านหลังของหลอดไปใช้งาน รวมถึงการปรับ
มุม และปรับความยาวใหม่ ดังภาพหน้าตัดในรูปที่ 7 เมือ่ นําไปวิเคราะห์
ด้วยระเบียบวิธตี ามลําแสง จะเห็นถึงเส้นทางของลําแสงทีแ่ ตกต่างไป
จากแบบตั ง้ ต้ น ดัง รู ป ที่ 8 ซึ่ ง ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ท างแสง
เปรียบเทียบระหว่างโคมไฟแบบตัง้ ต้น และโคมไฟแบบปรับใหม่ แสดง
ดังตารางที่ 4

รูปที่ 7 หน้าตัดของโคมไฟรุน่ SL-T236(L) แบบปรับใหม่

แบบปรับใหม่

แบบตัง้ ต้น

รูปที่ 8 เปรียบเทียบเส้นทางเดินลําแสงของโคมไฟรุน่ SL-T236(L)
แบบตัง้ ต้นและแบบปรับใหม่
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางแสงของโคมไฟ
รุน่ SL-T236(L) แบบตัง้ ต้นและแบบปรับใหม่
แบบตัง้ ต้น
แบบปรับใหม่

จากนั น้ ทํา การวิเ คราะห์ท างแสงของโคมไฟฝ งั ฝ้ า เพดานแบบ
ปรับปรุงใหม่ ทัง้ 2 รุน่ อีกครัง้ โดยทําการจําลองสภาวะการทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ ให้เหมือนกับสภาวะการทดสอบจริงในห้องปฏิบตั กิ ารทาง
แสง โดยกําหนดให้โคมไฟถูกจําลองให้ตดิ ตัง้ บนเพดานทีม่ คี วามสูงจาก
พืน้ 2.7 เมตร ส่องแสงมายังพืน้ ห้องด้านล่างทีม่ ี ขนาด 6×6 ตาราง
เมตร แผ่ น สะท้อ นแสงทัง้ 2 รุ่ น ทํ า จากอะลู ม ิเ นี ย มผิว เรีย บที่ม ีค่ า
สัมประสิทธิ ์การสะท้อนแสง 95% ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36
วัตต์ จํานวน 2 หลอด โดยฟลักซ์สอ่ งสว่างของหลอไฟทดสอบโคม รุ่น
SL-T236 เท่ากับ 2240 ลูเมน / หลอด และฟลักซ์สอ่ งสว่างของหลอไฟ
ทดสอบโคมไฟรุน่ SL-T236(L) เท่ากับ 2250 ลูเมน / หลอด จากนัน้ นํา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางแสงมาทําการเปรียบเทียบกับผลการวัด
จริงทีไ่ ด้จากห้องปฏิบตั กิ ารดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าความสว่างสูงสุดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ในคอมพิวเตอร์กบั ค่าทีว่ ดั จริงจากห้องปฏิบตั กิ าร
ค่าความสว่าง
ค่าความสว่าง
สูงสุดทีไ่ ด้จาก
สูงสุดทีไ่ ด้จาก
%
รุน่
การวิเคราะห์ใน
การวัดจริงใน ความคลาด
คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั กิ าร
เคลื่อน
(Lux)
(Lux)
SL-T236
274.1
300
8.63
SL-T236(L)
171.4
178
3.71
4.2. ไฟหน้ ารถเกี่ยวข้าว
ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าวในงานวิจยั นี้ ได้ทําการออกแบบและวิเคราะห์
ไฟหน้ ารถเกี่ยวข้าว ดังรูปที่ 9 ส่วนประกอบของไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว
ประกอบด้วย หลอดไฟ H4 75/70 วัตต์ แผ่นสะท้อนแสงเคลือบผิว
อะลูมเิ นียมที่มคี ่า สัมประสิทธิการสะท้
อนแสง 96% และเลนส์หนา 2
์
มิลลิเมตร ทําจากโพลีคาร์บอนเนต มีค่าดัชนีการหักเห 1.591 และค่า
สัมประสิทธิการส่
์ องผ่าน 85% และทําการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธตี าม
ลําแสงเพือ่ หาข้อมูลทางแสง ดังรูปที่ 10
Reflector
H4
Bulb

Polycarbonate
Lens

ลักษณะรูปร่างลําแสง

รูปที่ 9 ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าว แบบตัง้ ต้น
ค่าความสว่างสูงสุด

205.64 lux

160.41 lux

เส้นโค้งการกระจายแสง
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แบบตัง้ ต้น

แบบปรับใหม่

รูปที่ 13 ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าวแบบตัง้ ต้นและแบบปรับใหม่

รูปที่ 10 การทํานายลักษณะทางเดินของลําแสงของไฟหน้ารถเกีย่ วข้าว

จากนัน้ นําไฟหน้าแบบปรับใหม่ไปทําการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธ ี
ตามลําแสง โดยใช้การวิเคราะห์เช่นเดียวกับไฟหน้าแบบตัง้ ต้น ได้ค่า
ความสว่างสูงสุดที่ 550 lux และมีลกั ษณะรูปร่างลําแสงทีเ่ กาะกลุ่มกัน
มากขึน้ ดังรูปที่ 14

สําหรับการวิเคราะห์ไฟหน้ า รถเกี่ย วข้าวโดยใช้ระเบีย บวิธตี าม
ลําแสง จะทําการจําลองการติดตัง้ ไฟหน้าให้เหมือนลักษณะการติดตัง้
ใช้งานจริง คือ ไฟหน้าจะถูกจําลองให้ตดิ ตัง้ ห่างจากฉากรับแสงระยะ 5
เมตร ดังแสดงในรูปที่ 11 แล้วทําการเปิ ดไฟตํ่าและไฟสูงพร้อมกัน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ จะได้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 250 lux และมีลกั ษณะ
รูปร่างลําแสงทีไ่ ด้จากดวงโคม ดังรูปที่ 12

ฉากรับแสง

รูปที่ 14 ค่าความสว่างและลักษณะรูปร่างลําแสงบนฉากรับแสงของ
ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าวแบบปรับใหม่
ในงานออกแบบและวิเ คราะห์ ก ารส่ อ งสว่ า งของไฟหน้ า รถยัง
สามารถนํ าข้อมูลทางแสง เช่น ฟลักซ์ส่องสว่าง ซึ่งเป็ นพลังงานชนิด
หนึ่ง ไปใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ปญั หาทางด้านความร้อนในงาน
ออกแบบและวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ได้ ดังรูปที่ 15
และรูปที่ 16

ระยะห่าง 5 เมตร
โคมไฟรถเกี่ยวข้าว
รูปที่ 11 การจําลองสภาวะการทดสอบไฟหน้าในการวิเคราะห์ทางแสง

รูปที่ 12 ค่าความสว่างและลักษณะรูปร่างลําแสงบนฉากรับแสงของ
ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าวแบบตัง้ ต้น
จากผลการวิเ คราะห์ แสงสว่ า งจากดวงโคมกระจายออกมาก
เกินไปไม่เกาะกลุ่ม ทําให้ไม่สามารถส่องสว่างพืน้ ทีใ่ ช้งานได้ ดังนัน้ จึง
ต้องทําการออกแบบแผ่นสะท้อนแสงของไฟหน้ารถเกีย่ วข้าวใหม่ ดังรูป
ที่ 13

46

รูปที่ 15 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธที างแสงร่วมกับการวิเคราะห์
ทางด้านความร้อน ด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
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รูปที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์การละลายของเลนส์ครอบไฟหน้า
เทียบกับผลการทดสอบจริง
5. วิ จารณ์ ผล
5.1. งานวิ จยั โคมไฟฝังฝ้ าเพดาน
ในโคมไฟ รุ่น SL-T236 ข้อมูลทางแสงของโคมไฟแบบปรับใหม่ท่ี
ได้ แสดงลักษณะรูปร่างลําแสงทีเ่ ล็กลงกว่าโคมไฟแบบตัง้ ต้นเล็กน้อย
(สามารถส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ได้ดขี น้ึ ) มีค่าความสว่างเพิม่ ขึน้ (เพิม่
11.76%) โดยเส้นโค้งการกระจายแสงของโคมไฟทัง้ แบบตัง้ ต้นและแบบ
ปรับใหม่เป็ นแบบไฟส่องลง (Down Light) ส่วนโคมไฟ รุน่ SL-T236(L)
ข้อมูลทางแสงของโคมไฟแบบปรับใหม่ทไ่ี ด้ แสดงลักษณะรูปร่างลําแสง
ทีส่ ามารถส่องสว่างได้กว้างขึน้ มากกว่าโคมไฟแบบตัง้ ต้นตามทีผ่ ผู้ ลิต
ต้อ งการ ทัง้ นี้เ พื่อให้โคมไฟดัง กล่า ว สามารถส่องสว่า งพื้นที่ทํา งาน
ได้มากขึน้ แต่ทงั ้ นี้ความสว่างของดวงโคมจะลดลง 22% ทัง้ นี้เนื่องจาก
แสงบริเวณตรงกลางได้ถูกกระจายไปยังพืน้ ที่ดา้ นข้าง เพื่อเพิม่ ความ
สว่างในบริเวณดังกล่าว โดยเส้นโค้งการกระจายแสงของโคมไฟแบบ
ปรับใหม่จะเป็ นเส้นโค้งคล้ายปี กผีเสื้อ ซึ่งจะแตกต่างจากเส้นโค้งการ
กระจายแสงของโคมไฟแบบตัง้ ต้นทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลีบดอกไม้ และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ความสว่ า งสู ง สุ ด ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ใ น
คอมพิวเตอร์ก บั ค่า ที่ว ดั จริงจากห้องปฏิบตั ิการ พบว่า ค่าความสว่า ง
สูงสุด และเส้นโค้งการกระจายความเข้มแสงของดวงโคมทัง้ 2 แบบ มี
ค่าใกล้เคียงกันโดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 % ซึง่ เป็ น
ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ในการวิเคราะห์
5.2. งานวิ จยั ไฟหน้ ารถเกี่ยวข้าว
จานสะท้อนแสงทีอ่ อกแบบใหม่ให้ความสว่างสูงสุดเพิม่ ขึน้ 40%
โดยลัก ษณะรูป ร่า งลํา แสงที่ไ ด้จ ากโคมไฟหน้ า แบบปรับ ใหม่ จะไม่
กระจายออกเหมือนกับแบบตัง้ ต้น เนื่องจากพืน้ ทีใ่ ช้งานจริงไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องใช้การกระจายแสงลงบนพื้นทีท่ ก่ี ว้างมากๆ อีกทัง้ ลักษณะ
รูป ร่า งลําแสงของไฟหน้ า แบบปรับใหม่ท่ไี ด้มกี ารกระจายแสงลงบน
พืน้ ทีท่ าํ งานได้อย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าแบบ
ตัง้ ต้น นอกจากนัน้ จานสะท้อนแสงที่ออกแบบใหม่ ยังช่วยลดการ
รวมตัวของแสงบนเลนส์ครอบพลาสติก ทําให้สามารถแก้ปญั หาการ
ละลายของเลนส์ เนื่องจากความร้อนได้

ประสิทธิภาพในการส่องสว่างพืน้ ทีท่ ํางานตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งานได้ ทัง้ นี้การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและวิเคราะห์ทางแสง
จะสามารถลดต้นทุนในการสร้างต้นแบบทดสอบ และลดระยะเวลาใน
การนํ า สินค้าสู่ตลาด อีกทัง้ สามารถนํ าองค์ความรู้ไปช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนางานไฟส่องสว่างอื่นๆ ต่อไป
จากการออกแบบและวิเคราะห์ไฟส่องสว่างด้วยระเบียบวิธตี าม
ลําแสงพบว่า การออกแบบแผ่นสะท้อนแสงมีความยากและมีสาํ คัญมาก
เนื่องจากเป็ นตัวควบคุมการกระจายแสงของระบบไฟส่องสว่างทัง้ 2
งาน การออกแบบจึงต้องอาศัยทักษะของผูอ้ อกแบบและผลทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์มาข้อ มูล ในการออกแบบ อีกทัง้ การออกแบบและวิเคราะห์
จําเป็ นจะต้องทราบคุณสมบัตทิ างแสงของวัสดุและตัวกลางทีล่ าํ แสงผ่าน
เพื่อเพิม่ ความถูกต้องในการคํานวณ โดยสามารถนํ าวัสดุไปทดสอบหา
ค่าคุณสมบัตทิ างแสงได้ หรือในบางกรณีอาจใช้ค่าคุณสมบัตทิ างแสง
จากคูม่ อื วัสดุ แต่อาจทําให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายของแกสคารบอน
มอนออกไซด ใ นลานจอดรถใต ดิ น ของโรงแรมลี ก าร เ ดนส พ ลาซ า
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลและทํา
การทดลองวัดคาระดับความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดใน
ลานจอดรถใตดิน ที่ตําแหนงตางๆ 8 ตําแหนง จากผลการตรวจสอบ
การจําลอง พบวาคาระดับความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดที่
ไดจากการจําลองและจากการวัดคามีคาแตกตางกันไมเกิน ± 5 ppm
และจากผลการจําลองในบริเวณ ตําแหนงที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะมีคา
ความเขมข นของแกสคารบอนมอนออกไซด สู ง เนื่ องจากในบริ เ วณ
ตําแหนงที่ 3, 4 และ 5 ไมมีทอระบายอากาศและบริเวณตําแหนงที่ 7
และ 8 ติดตั้งทอระบายอากาศอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิด
การสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซด ในบริเวณนั้น จากผลการวิจัย
นี้จะนําไปสูการปรับปรุงการระบายอากาศที่เหมาะสมในอนาคต
Abstract
Airflow pattern and carbon monoxide (CO) diffusion in an
underground car park of Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai
Songkhla investigated by using a computational fluid dynamics
(CFD) technique. Experimental measurement of CO concentration
at 8 positions was conducted to verify the modeling. Results
show a good agreement in which the error was within ± 5 ppm. It
was found that concentration of CO was higher than the limit at
positions 3, 4, 5, 7 and 8. This is attributed to a poor ventilation
system. At positions 3, 4 and 5, there were no ventilating ducts,
while the positions 7 and 8 were situated far away from the
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ducts. Therefore a proper ventilation is needed to reduce the
concentration of CO to the limit.
1. บทนํา
ในปจจุบันมีการใชรถยนตเปนยานพาหนะจํานวนมาก ทําใหเกิด
ป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศตามมา ในลานจอดรถยนต ใ ต ดิ น ก็ เ ป น อี ก
สถานที่หนึ่งที่เกิดปญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เมื่อมีรถยนตเขา
หรือออกจากลานจอดรถยนตใตดินก็จะปลอยแกสไอเสียออกมา แกสไอ
เสียนั้นจะประกอบดวยแกสคารบอนมอนออกไซดที่เกิดจากการเผาไหม
ที่ไมสมบูรณของเครื่องยนต ซึ่งเปนแกสที่สงผลอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยโดยตรงกับผูที่ทํางานและเขาหรือออกบริเวณลานจอดรถยนตใต
ดิน เนื่องจากแกสคารบอนมอนออกไซดไปลดความสามารถในการขน
ถายออกซิเจนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายเพราะแกสนี้จะ
ไปรวมตัวกับสารฮีโมโกลบิน (Hb) ซึ่งเปนสารหนึ่งที่อยูในเม็ดเลือดแดง
ทําหนาที่นําออกซิเจนจากปอดไปสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายกลายเปน
สารคารบอกซีฮีโมโกลบิน (COHb) โดยปกติแลวรา งกายของคนเรา
ตอ งการออกซิ เจนไปรวมตั วกั บสารฮี โมโกลบิ น กลายเป นสารออกซี
ฮีโมโกลบิน (O2Hb) เพื่อสงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ทั่วรางกาย
และในบริเวณที่มีสารออกซีฮีโมโกลบินเนื้อเยื่อก็จะไดรับออกซิเจน [1]
เมื่ อ มนุ ษ ย ห ายใจเอาแก ส คาร บ อนมอนออกไซด เ ข า สู ป อดแก ส นี้ จ ะ
สามารถรวมตัวกับสารฮีโมโกลบินในเลือดไดดีกวาออกซิเจนประมาณ
240 เทา [2] ทําใหการขนถายออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อสวน
ตางๆ ของรางกายไมเพียงพอสงผลใหเกิดอาการ วิงเวียนศรีษะ ปวด
ศรีษะ หนามืด คลื่นไส อาเจียนและอาจถึงตายไดถาไดรับแก็สคารบอน
มอนออกไซดในปริมาณมาก [3] จากสาเหตุนี้จึงมีมาตรฐานที่ใชสําหรับ
การระบายอากาศของพื้นที่ภายในอาคารที่มีคนใชงานเพื่อควบคุมและ
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ปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารใหถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคใน
การใชงาน โดยกําหนดใหทุกพื้นที่ในอาคารตองมีการระบายอากาศได
อยางตอเนื่องระหวางที่มีการใชงานในอาคาร เพื่อปองกันอันตรายที่เกิด
จากมลพิษทางอากาศ สําหรับการระบายอากาศที่จอดรถภายในอาคาร
ภายในที่จอดรถตองมีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดไม
เกิน 35 สวนในลานสวนของอากาศ (ppm) นานตอเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง
และตองไมเกิน 120 ppm ไมวาเวลาใดๆ โดยตรวจวัดที่ระดับความสูง
จากพื้น 0.90 ถึง 1.20 เมตร [4] จากอันตรายของแกสคารบอนมอน
ออกไซดที่สงผลตอสุขภาพของมนุษยและมาตรฐานการระบายอากาศ
เพื่อคุณภาพของอากาศภายในอาคาร ทําใหตองมีการศึกษาคุณภาพ
ของอากาศในลานจอดรถใตดินเพื่อปองกันไมเกิดปญหาเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศและสงผลอันตรายตอสุขภาพของมนุษย การระบายอากาศ
ในลานจอดรถใตดินเกิดจากการติดตั้งระบบทอระบายอากาศซึ่งระบบ
ทอระบายอากาศจะดูดอากาศในลานจอดรถแลวปลอยทิ้งสูบรรยากาศ
ข า งนอกเพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด การไหลเวี ย นของอากาศภายในลานจอดรถ
ระบบทอระบายอากาศนี้จะตองติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม [5] และ
พัดลมระบายอากาศก็จะตองมีอัตราการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อให
เกิดการระบายอากาศที่เหมาะสม
การจําลองการแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลาน
จอดรถใตดินไดมีผูวิจัยหลายกลุมที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ Duci และคณะ
[6], Xue และ Ho [7], Papakonstantinou และคณะ [8] และนราวุฒิ
และคณะ [9] ไดศึกษาการกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดใน
ลานจอดรถใตดินเพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสม แตผูวิจัยกลุมที่
กําหนดสภาวะการไหลของอากาศมีสภาวะคงที่ (steady state) ไมมี
การนํ าผลที่ได จ ากการจํ า ลองมาเปรี ย บเทีย บกับ ผลที่ วัด ไดจากการ
ทดลองจริง
ในงานวิ จั ย นี้ เ ป น ศึ ก ษาการกระจายตั ว ของแก ส คาร บ อนมอน
ออกไซดที่เกิดจากการเขาหรือออกของรถยนตในลานจอดรถใตดินตาม
เส น ทางการเคลื่ อ นที่ ข องรถยนต ข องโรงแรมลี ก าร เ ดนส พ ลาซ า อ.
หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งเปนโรงแรมขนาดใหญที่สุดใน อ.หาดใหญ และมี
ปริมาณรถเขามาจอดเปนจํานวนมาก โดยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตร
ของไหลและไดทําการทดลองวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอน
ออกไซด เ พื่อ ใช เป น ข อ มู ล สํ าหรั บ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของผลการ
จําลองที่ไดจากวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล
2. ทฤษฎี
การจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชศึกษาลักษณะการไหลและการ
กระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใตดินของงานวิจัย
นี้ อ ยู ภ ายใต ส มมติ ฐ านดั ง นี้ คื อ 1. การไหลของอากาศมี ส ภาวะคงที่
(steady state) 2. อากาศมีความหนืดและความหนาแนนคงที่ 3. การ
ไหลของอากาศเปนการไหลแบบปนปวน (turbulent flow) 4. ลักษณะ
การไหลของอากาศเปนการไหลแบบ 3 มิติ สมการสําหรับการไหลที่
นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ป ระกอบด ว ย สมการความต อ เนื่ อ ง (Continuity
Equation) สมการโมเมนตัม (Momentum Equation) สมการพลังงาน
(Energy Equation) และสมการนําพาสปชีส (Species Transport
Equation) ในการคํา นวณการเคลื่ อนที่ ข องของไหลจะใช ร ะเบี ยบวิ ธี

finite volume และวิธี SIMPLE algorithm ซึ่งรายละเอียดและรูปแบบ
ของแตละสมการมีดังนี้
สมการความตอเนื่อง (Continuity Equation)
∇.(ρu ) = 0

เมื่อ u คือ เวกเตอรความเร็ว (m/s) และ ρ คือ ความหนาแนนของ
อากาศ (kg/m3)
สมการโมเมนตัม (Momentum Equation)
∇.(ρuu ) = −∇p + μ∇2u + ρg

เมื่อ p คือ ความดันสถิต (Pa), g คือ คาแรงดึงดูดของโลก (m/s2)
และ μ คือ คาความหนืด (kg/m.s)
สมการพลังงาน (Energy Equation)

ρc p∇.(Tu ) = k∇2T − p∇u + q⋅

เมื่อ q • คือ อัตราการกําเนิดพลังงานตอหนึ่งหนวยปริมาตร (kW/m3),
k คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/m.K) และ T คือ อุณหภูมิ
ของอากาศ (K)
สมการนําพาสปชีส (Species Transport Equation)
∂
∂t

(ρYi ) + ∇.(ρuYi ) = -∇.Ji

เมื่อ Yi คือ สัดสวนโดยมวลของสปชีส i และ J i คือ ฟลักซการแพร
ของสปชีส i
สําหรับการไหลที่เปนแบบปนปวน คาฟลักซหาไดจาก
⎛

⎞
⎟∇Yi
Sct ⎟⎠
⎝
คือ สัมประสิทธิ์การแพรสําหรับสปชีส i
J i = −⎜⎜ ρDi , m +

μt

เมื่อ Di, m
ในของผสม,
Sct คือ คา Schmidt number, μ t / ρDt = 0.7 โดยที่ μ t คือ ความ
หนืดแบบปนปวน (kg/m.s) และ Dt คือ สภาพการแพรแบบปนปวน
ในการไหลแบบปนปวนของการจําลองการแพรกระจายของแกส
คาร บ อนมอนออกไซด ใ นลานจอดรถใต ดิ น ได เ ลื อ กใช แ บบจํ า ลอง
standard k − ε โดยมีรูปแบบสมการดังนี้
⎡⎛
μ
∇.(ρku ) = ∇.⎢⎜⎜ μ + t
σk
⎢⎣⎝

⎞ ⎤ ⎡
2
⎟∇k ⎥ + ⎢μ t P(u ) − ρk∇.u ⎤⎥ − ρε
⎟
3
⎦
⎠ ⎥⎦ ⎣

⎡⎛
μ
∇.(ρεu ) = ∇.⎢⎜⎜ μ + t
σε
⎢⎣⎝

⎞ ⎤
ε
2
⎟⎟∇ε ⎥ + C1ε ⎡⎢μ t P (u ) − ρk∇.u ⎤⎥
k⎣
3
⎦
⎠ ⎥⎦

− C2ε ρ

โดยที่

ε2
k

(

)
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คา C1ε , C2ε , Cμ , σ k , σ ε มีคาเทากับ 1.44, 1.92, 0.09, 1.0
และ 1.3 ตามลําดับ [10]
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอด
รถใตดินใชอุปกรณ Portable multi - gas detector (Aim, DO – 10108
– 56 ) ใชชวงเวลาในการเก็บคาแบบ Ho และคณะ [11] และ Chow
และคณะ [12] ซึ่งเก็บคาทุกๆ 15 นาที ทําการวัดคาความเขมขนของ
แกสคารบอนมอนออกไซดที่ตําแหนงแตกตางกัน 8 ตําแหนง (รูปที่ 1)
เพื่อนําผลการทดลองมาใชในการตรวจสอบความถูกตองของผลการ
จําลองที่ไดจากวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล ในการทดลองได
เริ่มทําการทดลองตั้งแตเวลา 15.00 – 16.00 น. จากนั้นทําการจําลอง
การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดดวยโปรแกรม Fluent
version 6.3.26 โดยใชเครื่อง PC, Pentium (R) 4, CPU 2.66 GHz,
RAM 2.00 GB
แบบจําลองเปนแบบ 3 มิติ มีขนาดตามความยาว 112 m ความ
กวาง 56 m ความสูงชั้น B2 เทากับ 2.30 m และความสูงชั้น B3
เทากับ 3.60 m ในชั้น B2 มีจํานวนรถที่จอดอยู 85 คัน ชั้น B3 มี
จํานวนรถที่จอดอยู 31 คัน แบบจําลองมีพัดลมดูดอากาศ 10 ตัว แตละ
ตัวมีอัตราการระบายอากาศเทากับ 3200 CFM พิจารณาเสนทางการ
เคลื่อนที่ของรถยนตเปนแหลงปลอยแกสคารบอนมอนออกไซด [7] โดย
แต ล ะคั น ป ล อ ย จะ ป ล อ ย แก สคา ร บอ นมอ นออ กไซ ด เ ท า กั บ
2.799 × 10-4 m3/s [8] ตอความยาวที่รถวิ่ง 1 m และใชเงื่อนไขในแต
ละชวงเวลา 15 นาที มาเปนขอมูลในการจําลอง

การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใต
ดินจากการจําลอง ใน 8 ตําแหนง ของชั้น B2 กับ B3 ของชวงเวลา
15.00 – 15.15 ไดผลดังแสดงในรูปที่ 6 – 7 จะเห็นไดวาที่ตําแหนง 3,
4, 5, 7 และ 8 มีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดสูงเกิน
มาตรฐาน (35 ppm) ในเกือบทุกชวงเวลา เนื่องจาก ตําแหนงที่ 3, 4
และ 5 เปนบริเวณของชั้น B2 ซึ่งบริเวณนั้นไมมีทอระบายอากาศทําให
มีความเร็วในการไหลของอากาศต่ํา การสะสมของแกสคารบอนมอน
ออกไซดจึงสูง ตําแหนงที่ 7 และ 8 เปนบริเวณของชั้น B3 บริเวณนี้มี
ทอระบายอากาศแตตําแหนงการติดตั้งทอระบายอากาศอยูในตําแหนง
ที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซด สวน
ตําแหนงที่ 1, 2 และ 6 มีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดต่ํา
เนื่องจาก ตําแหนงที่ 1 กับ 6 อยูใกลกับทางเขาหรือทางออกของลาน
จอดรถใตดินและตําแหนงที่ 2 อยูใกลกับชองทางของบันได ซึ่งบริเวณ
นี้มีการไหลของอากาศเขามาในลานจอดรถใตดินทําใหมีความเร็วใน
การไหลของอากาศสูงการสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซดจึงต่ํา
ดั ง นั้ น บริ เ วณที่ มี ก ารไหลของอากาศต่ํ า จะเกิ ด การสะสมของแก ส
คารบอนมอนออกไซดสูงและในบริเวณที่มีการไหลของอากาศสูงบริเวณ
นั้ น ก็ จ ะเกิ ด การสะสมของแก ส คาร บ อนมอนออกไซด ต่ํ า เนื่ อ งจาก
บริเวณที่มีการไหลของอากาศนั้นอากาศจะพัดพาเอาความเขมขนของ
แก ส คาร บ อนมอนออกไซด ไ ปด ว ยทํ า ให ไ ม เ กิ ด การสะสมของแก ส
คาร บ อนมอนออกไซด จากผลการทดลองนี้ ทํ า ให รู ถึ ง ลั ก ษณะการ
แพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดตามเสนทางการเคลื่อนที่
ของรถยนตเขาหรือออกลานจอดรถใตดินของโรงแรมลีการเดนสพลาซา
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รูปที่ 1 ตําแหนงการตรวจวัดแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ
ใตดินของโรงแรมลีการเดนสพลาซา (Top View)
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.00 - 15.15 น.

4. ผลการจําลองและวิเคราะหผลการจําลอง
จากผลการเปรียบเทียบระหวางผลการจําลองดวยวิธีการคํานวณ
เชิงพลศาสตรของไหลกับการวัดคา ใน 8 ตําแหนงที่ความสูง 1.2 เมตร
(รูปที่ 1) ของแตละชวงเวลา 15 นาที ตั้งแตเวลา 15.00 – 16.00 น.
พบว า ค า ความเข ม ข น ของแก ส คาร บ อนมอนออกไซด ที่ ไ ด จ ากการ
จําลองโดยวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดในตําแหนง
เดียวกันกับการทดลองมีคาแตกตางกันไมเกิน ± 5 ppm ดังแสดงในรูป
ที่ 2 – 5
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.15 - 15.30 น.

รูปที่ 6 การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ
ใตดินในชวงเวลา 15.00 - 15.15 น. (ชั้น B2)
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.30 - 15.45 น.

รูปที่ 7 การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ
ใตดินในชวงเวลา 15.00 - 15.15 น. (ชั้น B3)
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5. สรุป
จากผลการจําลองทําใหทราบถึงบริเวณที่เกิดการสะสมของแกส
คาร บ อนมอนออกไซด ใ นลานจอดรถใต ดิ น ของโรงแรมลี ก าร เ ดนส
พลาซา คือ ในบริเวณตําแหนงที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะมีคาความเขมขน
ของแกสคารบอนมอนออกไซดสูงเกินมาตรฐาน (35 ppm) จากผลการ
จําลองนี้จะนําไปสูการติดตั้งทอระบายอากาศที่เหมาะสมและอัตราการ
ระบายอากาศที่เพียงพอกับลานจอดรถใตดิ นแห งนี้ เพื่อลดคาความ
เขมขนของแก สคารบอนมอนออกไซดใหอยูในระดั บที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.45 - 16.00 น.
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บทคัดย่อ
ฮาร์ด ดิส ก์ (Hard
disk) เป็ น ส่ว นประกอบที่สํา คัญ
ชิ้น ส่ว นหนึ่ ง ในคอมพิว เตอร์ มีห น้ า ที่ใ นการจัด เก็บ และกู ้ข อ้ มูล
ซึ่งมีการพัฒนาอย่า งต่อ เนื่ อ งจากอดีตจนถึง ป จั จุบนั ทัง้ ในด้า นความ
จุแ ละความเร็ว ในการจ ดั เก็บ ข้อ มูล และในการทํ า งานของ
ฮาร์ดดิสก์นัน้ จานฮาร์ดดิสก์ (Disk Platters) จะหมุนด้ว ยความเร็ว
ประมาณ 5,400-15,00 รอบต่อ นาที ซึ่ง จะส่ง ผลให้เ กิด แรงลมที่
ผิว หน้ า ของจานฮาร์ด ดิส ก์ แรงลมดัง กล่า วจะช่ว ยยกหัว อ่า น
ฮาร์ด ดิส ก์ (Read/Write Heads) ให้ล อยสูง ขึ้น จากจานฮาร์ด ดิส ก์
เพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้ชิ้น ส่ว นทัง้ สองเกิด การสัม ผัส กัน โดยระยะยก
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั การออกแบบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ต ามหลัก อากาศ
พลศาสตร์ (aerodynamics) และในขณะที่ห วั อ่า นยกตัว สูง ขึ้น
แรงยก (air bearing) จะก่อให้เ กิด ความเค้น (stress) บริเ วณ
suspension ที่ทํา หน้ า ที่ย ดึ หัว อ่า นเข้า กับ กลไกทีใ่ ช้ขบั เคลื่อนหัว
ฮาร์ดดิสก์ (Head Actuator Mechanism) งานวิจยั นี้ มวี ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อ หาค่า การกระจายตัว ของความเค้น (stress distribution) ที่
เกิดขึ้นบริเ วณ suspension และองศาทีเ่ หมาะสมของ Suspension
ทีจ่ ะทําให้ได้ค่า gram load ตามต้องการ โดยใช้ร ะเบียบวิธ ี ไฟ
ไนต์เ อลิเมนต์ ( Finite Element Method: FEM ) การวิจยั นี้ ค าด
ว่า จะสามารถเป็ น แนวทางช่ว ยในการออกแบบและพ ฒ
ั นา
suspension ในวงการอุต สาหกรรมการผลิต ฮาร์ด ดิส ก์ (Hard
disk) ต่อไป

Abstract
Computer hard disk drives (HDDs) are one of the most
important components within the personal computer (PC).
They are used to store and retrieve huge amounts of data.
Over the last few decades their capacity and speed have
improved. All magnetic Hard Drive Read-Write Heads
require a Suspension assembly to support and position the
head. A Suspension assembly holds Read/Write heads
do not touch the surface of the spinning disk at speeds of
between 5,400 to 15,000 continuously but instead "fly"
above the disk surface that at a precise very small height
above the disk depends on aerodynamics design. When
Read/Write heads fly by air bearing, it generate stress
distribution on suspension. This research is to find
stress distribution on head gimbal assembly and gram
load. Stress distribution and gram load analysis conducted
by the known-well finite elements method (FEM) is
employed. FEM models of head gimbal assembly. This
research leading to design and improve of suspension of
hdd for hard disk cluster.
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1.บทนํา
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็ นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้
ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารทางแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสามารถแบ่งตามหน้าทีก่ ารทํางานออกเป็ นได้ 4 ส่วน
ดังนี้ คือ
1. ส่วนอ่าน-เขียน (Read-write Part)
2. ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage Part)
3. ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ (Movement Controlling Part)
4. ส่วนเชือ่ มต่อทางไฟฟ้า (Electrical Interconnection Part)
Head Gimbal Assembly (HGA) เป็ นอุปกรณ์หลักอยู่
ในส่วนอ่าน-เขียนข้อมูล ใช้สาํ หรับรองรับหัวอ่าน-เขียน ทีเ่ รียกว่า
สไลเดอร์ (Slider) โดย HGA จะนําสไลเดอร์ไปยังตําแหน่ งต่างๆ บน
แผ่นบันทึกข้อมูลหรือแผ่นมีเดีย (Platter)
ในการทํางานของ HGA นัน้ เริม่ แรก แผ่นมีเดียจะเริม่ หมุนให้ได้
ความเร็วทีต่ อ้ งการเพือ่ สร้างกระแสลมบนผิวหน้าของแผ่นมีเดีย จากนัน้
HGA จะเริม่ เลื่อนทีอ่ อกมาจาก Landing Zone โดยจะเคลื่อนที่
ออกไปบนแผ่นบันทึกข้อมูล ในตําแหน่ งต่างๆ ทีต่ อ้ งการ สไลเดอร์ ที่
ติดอยู่ดา้ นปลายของ HGA นัน้ จะลอยตัวอยู่บนแผ่นบันทึกข้อมูล ด้วย
แรงลมที่แ ผ่ น บัน ทึก ข้อ มู ล สร้า งขึ้น จะยกให้ ส ไลเดอร์ล อยสู ง ขึ้น
เรียกว่า Air Baring Load โดยความสูงดังกล่าวจะเรียกว่า
Z – Height โดยวัดจากผิวด้านบนของแผ่นบันทึกข้อมูลถึงผิว
ด้านล่างของสไลเดอร์ แรงยกดังกล่าวจะทําให้สไลเดอร์ลอยสูงขึน้ ส่วน
Suspension ก็จะทําหน้ าที่ควบคุมให้สไลเดอร์อยู่ในตําแหน่ งที่
ต้องการ โดย Suspension จะคอยกดให้สไลเดอร์ ให้ลอยอยู่ดว้ ยค่า
Z – Height ตามทีก่ ําหนดไว้เท่านัน้ แรงกดทีใ่ ห้แก่สไลเดอร์น้ีเอง
เรียกว่า Gram Load จะต้องมีค่าทีเ่ หมาะสม เพือ่ ควบคุมไม่ให้ค่า
Z – Height ผิดไปจากทีต่ อ้ งการได้ เพราะหากว่าค่า Gram Load
มีค่ามากเกินไป ก็จะทําให้ Suspension กดสไลเดอร์ให้ใกล้กบั แผ่น
มิเดียมากเกินไป อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นมีเดียได้ หรือถ้า
ค่า Gram Load น้อยเกินไปก็จะทําให้สไลเดอร์ลอยอยู่สงู จากแผ่น
มิเดียมากเกินไป จึงมีผลทําให้ การอ่านเขียนข้อมูลนัน้ ผิดพลาดได้
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ของ HGA ในสภาวะที่
ได้รบั Air Baring Load หรือทีเ่ รียกว่า สภาวะ Load State เพือ่ หา
ค่า องศาทีเ่ หมาะสมของ Suspension ทีจ่ ะทําให้ได้ค่า gram load
ทีต่ อ้ งการควร จะมีค่าอยู่ทเ่ี ท่าไหร่ โดยการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟ
ไนต์เอลิเมนต์ เป็ นวิธหี นึ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการใช้ศกึ ษาพฤติกรรม
ของ HGA ภายใต้การหมุนของแผ่นมีเดีย ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ ในสภาวะ Load State ซึ่งทําให้ให้สามารถพัฒนา และ
ออกแบบ HGA ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ช่วยลดต้นทุน ใน
การพัฒนาและการผลิตทีต่ อ้ งสร้างต้นแบบเพือ่ ทดสอบ อีกทัง้ ยังช่วย
ประหยัดเวลาในการพัฒนาอีกด้วย จากการสืบค้นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ส่วนประกอบในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพบว่า
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์
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พฤติกรรมต่างๆ ของ HGA ส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาในขณะทีห่ วั
บันทึกทําการการอ่าน-เขียนข้อมูล โดยสําหรับการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์
พฤติกรรมของ HGA ในสภาวะ Load State ไม่พบการศึกษาในเชิง
ลึก ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ทําการศึกษาและวิเคราะห์ มุมทีเ่ หมาะสมของ
Suspension ทีใ่ ห้ค่า Gram Load ทีต่ อ้ งการ โดยพิจารณา
ผลกระทบจากการปรับเปลีย่ นมุมของ Suspension และค่า Gram
Load ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง HGA ต่อไป
2.วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพือ่ ศึกษา องศาของ Suspension ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทําให้ค่า
gram load อยูใ่ นช่วง 2.5±0.2 grams
2.2
เ พื ่อ ห า ค่า ก า รก ร ะจ า ย ต วั ขอ ง ค ว า มเ ค ้น
(stress distribution) ที่เ กิดขึ้นบริเ วณ suspension เมือ่ อยู่ใน
สภาวะ Load State
3. แบบจําลอง Head Gimbals assembly
แบบจําลองของ Head Gimbals assembly ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้รบั การสนับสนุ นจาก บริษทั Magnecomp Precision Technology
Public Company Limited (MPT)

รูปที่ 1 Head Gimbal Assembly
คุณสมบัตทิ างกลของวัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต Head Gimbals Assembly
มีดงั นี้
3.1 Stainless Steel

3.2 Copper
3.3 Polyimide
3.4 Polyester
3.5 Slider
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกลของ Stainless Steel
Property Name
Value
Young’s modulus
1.93e5
Poisson's ratio
0.31
Density
7.75e-6
Tensile Yield strength
207
Tensile Ultimate strength 586

Units
MPa
Kg/mm
MPa
MPa

4.1 เงื่อนไขเริ่ มต้นในการทําวิ จยั
เพือ่ หาค่า Gram Load จะทําการกําหนดมุมของ Suspension ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ โดยกําหนดให้มคี า่ ตัง้ แต่ 10°- 20°

θ

รูปที่ 2 รูปแสดงตําแหน่งมุมของ Suspension
ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกลของ Copper
Property Name
Value
Young’s modulus
1.24e5
Poisson's ratio
0.34
Density
8.878e-6
Tensile Yield strength
540
Tensile Ultimate strength 600

Units
MPa
Kg/mm
MPa
MPa

ตารางที่ 3 คุณสมบัตทิ างกลของ Polyester
Property Name
Value
Young’s modulus
3790
Poisson's ratio
0.30
Density
1.4e-6

Units
MPa
Kg/mm

ตารางที่ 4 คุณสมบัตทิ างกลของ Polyimide
Property Name
Value
Young’s modulus
5860
Poisson's ratio
0.33
Density
1.383e-6
Tensile Yield strength
150
Tensile Ultimate strength 200

Units
MPa
Kg/mm
MPa
MPa

ตารางที่ 5 คุณสมบัตทิ างกลของ Slider (Read/Write Head)
Property Name
Value
Units
Young’s modulus
4e5
MPa
Poisson's ratio
0.30
Density
4.26e-6
Kg/mm
Tensile Yield strength
1000
MPa
Tensile Ultimate strength 1000
MPa
4. วิ ธีวิจยั และการกําหนดสภาวะเงื่อนไขขอบเขต
การกําหนดสภาวะเงือ่ นไขขอบเขต (Boundary Condition)
สําหรับการวิเคราะห์ในแบบจําลองประกอบไปด้วย

ตารางที่ 6 มุมของ Suspension ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์หาค่า Gram Load
มุมของ
ลําดับที่
Suspension (Degree)
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20

4.2 เงื่อนไขการจับยึดชิ้ นงาน
สําหรับการกําหนดเงือ่ นไขในการจับยึดของ HGA นัน้ จะทําการ
จับยึดตรงบริเวณ Base Plate โดยปรกติ ตัว HGA เมื่อทําการ
ประกอบจะถูกทําให้ตดิ กับ Head Stack Assembly (HSA) โดย
กําหนดให้ผวิ ทีส่ มั ผัสกับ HSA นัน้ ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ ในทุกๆ
แกน คือ ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ปในแนวแกน X,Y,Z ได้ ดังทีแ่ สดงในรูป
ที่ 3
กําหนด
Fixed Support

รูปที่ 3 เงือ่ นไขการจับยึดชิน้ งาน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

55

4.3 ภาระที่กระทํา
ในการวิเคราะห์หาค่า Gram Load นัน้ HGA ทีใ่ ช้จะต้องอยู่ใน
สภาวะ Load State ดังนัน้ ภาระกรรมทีก่ ระทํากับ HGA จะเป็ นการยก
หรือให้ Displacement แก่สไลเดอร์ โดยให้เคลื่อนทีไ่ ปตามแนวแกน +Z
ตามค่า Z – Height ของ HGA ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้คอื 0.508 mm

เคลื่อนที่ ไปตามแนวแกน Z ตามค่า
Z – Height ที่กําหนด

กราฟที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มุมของ Suspension กับ
Gram Load ทีข่ นาดของเอลิเมนต์เท่ากับ 0.085 mm

รูปที่ 4 ภาระทีก่ ระทําแก่ HGA
4.4 การกําหนดสมบัติที่ผิวสัมผัสระหว่างแบบจําลองของชิ้ นส่วน
ในการประกอบ HGA จุดทีส่ มั ผัสกันนัน้ จะเป็ นแบบเชื่อมติดกัน
เป็ นเนื้อเดียวกัน เพราะในภาคอุตสาหกรรมจะใช้แสงเลเซอร์เชื่อมในจุด
ที่ต้อ งการให้ติด เป็ น เนื้ อ เดีย วกัน โดยในแบบจํา ลองที่ใ ช้ไ ด้ทํา การ
กําหนดจุดที่สมั ผัสกันเป็ นแบบ Bonded คือเชื่อมติดกันเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ ในแนวแกน X,Y,Z
4.5 การแบ่งเอลิ เมนต์
แบบจําลองถูกแบ่งให้เป็ นเอลิเมนต์ยอ่ ยๆ เพือ่ ทําการคํานวณด้วย
ระเบีบ วิธ ีไ ฟไนต์ เ อลิเ มนต์
โดยใช้เ อลิเ มนต์ แ บบ Quadratic
Tetrahedron และ Quadratic Hexahedron โดยแบ่งขนาดของเอลิ
เมนต์ ให้มขี นาด 0.9 mm และลดขนาดของเอลิเมนต์ครัง้ ละ 0.005 mm
5. ผลการวิ จยั

กราฟที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มุมของ Suspension กับ
Gram Load ทีข่ นาดของเอลิเมนต์เท่ากับ 0.08 mm

กราฟที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มุมของ Suspension กับ
Gram Load ทีข่ นาดของเอลิเมนต์เท่ากับ 0.09 mm
กราฟที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มุมของ Suspension กับ
Gram Load ทีข่ นาดของเอลิเมนต์เท่ากับ 0.075 mm
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จากกราฟที่ 1 – 4 จะเห็น ว่า กราฟมีล กั ษณะเป็ น เชิง เส้น เมื่อ
กํา หนดให้มุม ของ Suspension มีค่า มากขึ้น จะทํา ให้ค่า Gram
Load ที่ได้มคี ่าสูงขึ้นตามไปด้วย
ตารางที่ 7 ค่า Gram Load ที่ขนาดอิเลเมนต์ต่างๆ
Element Size (mm)

ลําดับที

มุมของ Suspension

0.09

0.085

0.08

0.075

(Degree)

Gram Load (grams)
1

10

2.2767

2.2688

2.2657

2.2588

2

11

2.4921

2.4850

2.4832

2.4784

3

12

2.6933

2.6824

2.6771

2.6701

4

13

2.9018

2.8895

2.8842

2.8790

5

14

3.1113

3.1007

3.0955

3.0866
3.2967

6

15

3.3192

3.3101

3.3065

7

16

3.5299

3.5190

3.5152

3.5035

8

17

3.7472

3.7341

3.7291

3.7167

9

18

3.9625

3.9451

3.9422

3.9317

10

19

4.1760

4.1640

4.1604

4.1468

11

20

4.3968

4.3822

4.3777

4.3644

จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า ค่า Gram Load ที่สนใจนัน้ จะอยู่
ในช่ว งมุม ของ Suspension 10 – 12 องศา จากกราฟที ่ 1- 4
สามารถหาค่ามุมของ Suspension ที่ให้ค่าGram Load=2.5±0.2 g

กราฟที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Element Size
กับ Angle of Suspension
จากกราฟที่ 6 นั น้ จะเห็น ว่า เมื่อ เราลดขนาดอิเ ลเมนต์ใ ห้ม ี
ขนาดลดลง จะเห็นว่า มุมของ Suspension ที่ทาํ ให้ค่า Gram Load
มีแ นวโน้ มสูง ขึ้น จากกราฟจะเห็นว่า ค่า Gram Load = 2.5 grams
มุม ของ Suspension มีแ นวโน้ ม เข้า ใกล้ค่า 11.50 องศา และค่า
Gram Load = 2.3 grams มุมของ Suspension มีแ นวโน้ มเข้า ใกล้
ค่า 10.50 องศา สุดท้า ยค่า Gram Load = 2.7 grams มุมของ
Suspension มีแนวโน้ มเข้าใกล้ค่า 12.50 องศา
6.สรุปผลการวิ จยั (เบื้องต้ น)
จากผลการทดลอง มุม ของ Suspension ที่ทํา ให้ค่า Gram
Load = 2.52.5±0.2 g มีค่าเท่ากับ 11.50°±1°
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กราฟที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Element Size
กับ Angle of Suspension
จากกราฟที่ 5 จะเห็น ว่า เมื่อ เราลดขนาดของอิเ ลเมนต์ใ ห้ม ี
ขนาดลดลง มุมของ Suspension จะมีขนาดเพิม่ ขึ้น จากกราฟที่ได้
นัน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบ Exponential
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ปญั หาทางด้านพลังงานเป็ นปญั หาทีม่ คี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ใน
ั
ปจจุบนั ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการใช้พลังงานให้มคี ุณค่ามากทีส่ ุด
เครื่องทํานํ้ าอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า จึงถูกเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องทํานํ้ าอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า คือ ขด
ท่อความร้อนทีม่ กี ารใช้พลังงานไฟฟ้าสูง จึงจําเป็ นต้องออกแบบเอาไว้ท่ี
จุดเหมาะทีส่ ุด ในงานวิจยั นี้จะทําการศึกษาหาจํานวนขดท่อความร้อน
ทีเ่ หมาะสมกับขนาดของถังเก็บนํ้า ด้วยวิธกี ารทดลองและการวิเคราะห์
ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อปรับปรุงให้ประสิทธิภาพทางความร้อน
และประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทํานํ้ า อุ่นมีค่าสูงสุด โดย
ทําการศึกษาที่จํานวนขดท่อความร้อนแบบ 4 ขด และ 8 ขด รวมทัง้
ทําการศึกษาลักษณะการไหลของนํ้าในถังเก็บนํ้า
เมื่อ เปรีย บเทีย บผลการวัด อุณ หภูม ขิ องนํ้ า อุ่น จากการทดลอง
กับ ผลการวิเ คราะห์ด ้ว ยวิธ ไี ฟไนต์เ อลิเมนต์ในปญั หาทีม่ จี ํานวนขด
ท่อความร้อ น 8 ขด พบว่า ผลคํา ตอบที่ได้จ ากวิธ ีไฟไนต์เ อลิเ มนต์ม ี
ความแม่นยําประมาณ 96 % และจากผลการวิเคราะห์พบว่าทีจ่ ํานวน
ขดท่อความร้อนแบบ 4 ขด สามารถผลิตนํ้ าอุ่นที่มคี วามแตกต่างของ
อุณหภูมไิ ด้ประมาณ 7 องศาเซลเซียส ในขณะทีข่ ดท่อความร้อนแบบ 8
ขด สามารถผลิตนํ้ าอุ่นที่มคี วามแตกต่างของอุณหภูมไิ ด้ประมาณ 12
องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตราไหลของนํ้ าอุ่นทีม่ ขี ดท่อความ
ร้อน 8 ขด จะมีคา่ สูงกว่าเครือ่ งทํานํ้าอุ่นทีม่ ขี ดท่อความร้อน 4 ขด ถึง 5 เท่า
คําสําคัญ: เครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า , วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
ขดท่อความร้อน
Abstract
The energy consumption is a serious problem in the present
time. To persuade people to realize in the more efficiently usage
of energy, the residential electric water heater was chosen for the
case study. In order to reduce the energy consumption of a small
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residential electric water heater, the optimum design for the
heating unit is necessary.
This aim of this work is to study a suitable number of turns
for the helical coil heater using experimental measurement and
finite element analysis (FEA). This work has studied the thermal
efficiency produced by 4-turn and 8-turn of helical coil heaters.
The characteristic of warm water flow within the tank was also
investigated.
The finite element result was validated with the result
obtained by experiment for the heating unit having 8-turn helical
coil heater. It was found that the accuracy of FE result is about
96 percent. It has been found also by FEA that 4-turn helical coil
heater is capable to produce the difference in temperature, ΔT
only 7 degree Celsius, whereas 8-turn coil heater can produce
ΔT of about 12 degree Celsius. The flow rate of warm water in
the FE model having 8-turn coil heater has found to be about 5
times higher than the 4-turn coil heater model.
Keywords: Small Electric Water Heater , Finite Element Method
Coil Heater
1. คํานํา
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ประกอบกับลักษณะการดําเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยใน
ปจั จุบนั เครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดเล็กจึงได้เข้ามีบทบาทชีวติ ประจําวันของ
คนไทยเพิม่ มากขึน้
เครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดเล็กทีน่ ิยมใช้ตามบ้านส่วน
ใหญ่จะเป็ นแบบใช้ไฟฟ้า ซึง่ ติดตัง้ ง่าย มีราคาถูก และสะดวกกว่าแบบ
ใช้แก๊สหุงต้ม เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าแก๊สจะหมดถังเมือ่ ใด แต่อย่างไรก็ดี เครือ่ งทํานํ้าอุ่น
แบบใช้ไฟฟ้าจะมีอตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้าทีค่ อ่ นข้างสูง
อีกทัง้
ประสิทธิภาพทางความร้อนทีท่ าํ ได้กย็ งั ไม่ถงึ จุดเหมาะทีส่ ดุ (Optimum)
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เครือ่ งนํ้าอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้าทีม่ ขี ายอยูใ่ นประเทศไทย จะมาจาก
แหล่งผลิตหลายแหล่งทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วยเช่นกัน แต่เครือ่ ง
ทํานํ้าอุ่นทีม่ รี าคาถูกส่วนใหญ่จะผลิตจากประเทศไทยและประเทศจีน
ผูผ้ ลิตเครื่องทํานํ้าอุ่นในประเทศไทยกําลังประสบปญั หาหนักในด้าน
การแข่งขันราคากับผูผ้ ลิตจากประเทศจีน โดยจะมีราคาสูงกว่าเครือ่ งทํา
นํ้าอุ่นทีผ่ ลิตในประเทศจีนอยูป่ ระมาณ 15 % จึงทําให้การส่งออกไป
ขายในต่างประเทศประสบกับสภาวะปญั หาขัน้ วิกฤต ด้วยเหตุน้ผี ผู้ ลิต
เครื่อ งทํา นํ้า อุ่ น ในประเทศไทยจึง จํา เป็ น ต้องทํา การแข่ง ขัน ในด้า น
คุณภาพแทนด้านราคา บริษทั ผูผ้ ลิตจึงจําเป็ นต้องใช้บุคลากรทีม่ คี วามรู้
ในระดับสูงมาทําการออกแบบ
ซึง่ ก็จะส่งผลกระทบในด้านต้นทุนที่
เพิม่ ขึน้ ทําให้ราคาของเครือ่ งทํานํ้าอุน่ ต้องสูงตามไปด้วย เพือ่ เป็ นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครือ่ งทํานํ้าอุ่นในไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ได้ ผูผ้ ลิตเครือ่ งทํานํ้าอุ่นในประเทศไทยจึงต้องทําการวิจยั และพัฒนา
เพื่อออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องทํา
นํ้าอุ่นให้ถงึ จุดเหมาะทีส่ ดุ จะทําให้บริษทั ผูผ้ ลิตสามารถสร้างจุดขายใน
ด้านการประหยัดพลังงานของเครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดเล็กได้
ซึง่ การ
ประหยัดพลังงานนี้ ก็เป็ นประเด็นทีส่ าํ คัญอันหนึ่งในการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ ริโภค นอกเหนือไปจากราคา ในงานวิจยั นี้จะใช้แบบจําลองการ
คํานวณด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Model) เพือ่ ศึกษา
จํานวนขดของขดลวดความร้อนทีเ่ หมาะสม กับขนาดของถังเก็บนํ้า
ภายใน และเปรียบเทียบกับผลการทดลอง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทาง
ความร้อนของชุดทําความร้อนในเครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า
ให้ใกล้เคียงกับจุดเหมาะทีส่ ดุ
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Hegazy และ Diab [1] ได้ศกึ ษาอัตราการใช้พลังงานของเครือ่ งทํา
นํ้าร้อนไฟฟ้า ซึง่ มีขนาดถังเก็บนํ้าทีม่ อี ตั ราส่วนความสูงต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในของถังแตกต่างกันสองขนาด ทีอ่ ตั ราจ่ายนํ้า 5 ลิตรต่อ
นาที และ 10 ลิตรต่อนาที โดยใช้ขดความร้อน 3 แท่ง ซึง่ มีความยาว
แตกต่างกัน พบว่าถ้าเพิม่ ค่าอัตราส่วนความสูงต่อเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง
ภายในของถังและลดอัตราการจ่ายนํ้าลงจะได้ประสิทธิภาพทางความร้อน
เพิม่ ขึน้
Kar และ Al-Dossary [2] ได้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความ
ร้อนของเครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้าแบบถังเก็บนํ้าเดีย่ ว
(Single-tank)
และถังเก็บนํ้าคู่ (Dual-tank) พบว่าแบบถังเก็บนํ้าคู่ จะให้ประมาณนํ้า
ร้อนทีอ่ ุณหภูมทิ ต่ี ้องการสูงกว่าแบบถังเก็บนํ้าเดีย่ ว ประมาณ 10 %
และใช้พลังงานน้อยกว่า 4.5 %
Fanney และ Dougherty [3] ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครือ่ งทํานํ้าร้อนด้วยไฟฟ้าตามบ้านในช่วงเวลาทีไ่ ม่มกี ารใช้ไฟฟ้าเกิน
ปกติ (Off-peak) โดยการสร้างแบบจําลองในคอมพิวเตอร์ พบว่า
ประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องทํานํ้าร้อนที่ได้มาตรฐานขัน้ ตํ่า
ของ National Appliance Energy Conservative Act. ปี 1991 จะ
เปลีย่ นแปลงไปถึง 7 %
Hsiao, Wei และ Wang [4] ได้ศกึ ษาการกระจายของอุณหภูม ิ
แบบสามมิติ ของแท่งฮีตเตอร์ ซึง่ บรรจุขดลวดความร้อนแบบสไปรัล

(Spiral Electric Resistor) เอาไว้ขา้ งใน คณะวิจยั พบว่าไฟฟ้า
กระแสตรงทําให้แท่งฮีตเตอร์มอี ุณหภูมสิ งู กว่าไฟฟ้ากระแสสลับ และ
ความถีข่ องไฟฟ้ากระแสสลับมีผลกระทบน้อยมาก
ผลงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็ นเครื่องทํานํ้าร้อนด้วยไฟฟ้า
แบบใช้ถงั เก็บขนาดใหญ่ ส่วนเครือ่ งทํานํ้าอุ่นด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ
ทีใ่ ช้กนั ในประเทศไทย ยังไม่มรี ายงานการวิจยั โดยความยุง่ ยากที่
ประสบในการออกแบบเครือ่ งทํานํ้าอุ่นด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กนี้
ก็คอื
การศึกษาสภาวะการใช้งานและปริมาณนํ้าทีใ่ ช้ของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะเป็ น
ตัวกําหนดขนาดของถังเก็บนํ้าอุ่นและขดท่อความร้อน
นอกจากนี้
ั
ปญหาทีพ่ บก็คอื ถ้าขดท่อความร้อนให้ความร้อนจนทําให้น้ํากลายเป็ น
ไอ ไอนํ้าก็จะไปขัดขวางการไหลของนํ้าอุ่นขึน้ มา ดังนัน้ การออกแบบ
ขดท่อความร้อนและถังเก็บนํ้าอุ่นจะต้องมีความเหมาะสมซึง่ กันและกัน
จึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํานํ้าอุ่นสูงสุดและจะช่วยลดอัตราการ
ใช้พลังงานลงด้วย
2.2 ทฤษฎี
ในการวิเคราะห์ปญั หานี้ ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องจะมีทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ (Thermodynamics)
ทฤษฎีการถ่ า ยเทความร้อ น (Heat
Transfer)
และทฤษฎีท างการคํ า นวณทางกลศาสตร์ข องไหล
(Computational Fluid dynamics) ในภาพที่ 1 จะแสดงแบบจําลองทาง
อุณหพลศาสตร์สาํ หรับงานวิจยั นี้ [5]

ภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองทางอุณหพลศาสตร์สาํ หรับชุดขดลวดของ
เครือ่ งทํานํ้าอุ่น
สําหรับ อัตราการถ่ายเทความร้อน, Q& หาได้จาก
Q& = m& a (h2 − h1 ) = m& a C p (T2 − T1 )

(1)

โดยที่ m& a คืออัตราไหลของมวล h คือค่าเอนทัลปี (Enthalpy) ที่
จุดที่ 1 และ 2, Cp คือค่าความจุความร้อนจําเพาะทีค่ วามดันคงที่
(Specific Heat), T คืออุณหภูมทิ จ่ี ุดที่ 1 และ 2 ในงานวิจยั นี้ การ
ถ่ายเทความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างขดลวดความร้อนกับนํ้า โดยพิจารณา
สองรูปคือ แบบการนํ าความร้อน (Conduction) และการพาความร้อน
(Convection) โดยการนําความร้อนหาได้จากกฎการนําความร้อนของ
ฟูรเิ ยร์ (Fourier’s Law of Conduction) ดังนี้
dT
(2)
Q& = −kA
dx
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โดยที่ k คือสัมประสิทธิการนําความร้อน (Thermal Conductivity),
A คือ พืน้ ทีผ่ วิ , x คือระยะตามความหนาของแผ่นเรียบ สําหรับการไหล
ในการคํานวณจะใช้สมการความต่อเนื่อง
∂ρ ∂ (ρVx ) ∂ (ρVy ) ∂ (ρVz )
+
+
+
= 0 (3)
∂t
∂x
∂y
∂z
โดยที่ Vx, Vy, Vz เป็ นองค์ประกอบของความเร็วของไหลตาม
แนวแกนต่างๆ ในระบบพิกดั ฉาก ρ คือความหนาแน่ นของของเหลว
โดยอัตราการเปลีย่ นแปลงของความหนาแน่ นจะคํานวณจากอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของความดันและอัตราการเปลีย่ นแปลงของความหนาแน่น
ต่อความดัน ดังนี้ [6]
∂ρ ∂ρ ∂P
(4)
=
∂t ∂P ∂t
โดยที่ P คือ ความดัน สําหรับในกรณีของไหลอัดตัวไม่ได้ อัตรา
การเปลีย่ นแปลงของความหนาแน่นต่อความดันจะคํานวณจาก
dρ 1
=
(5)
dP β
โดยที่ β คือโมดูลสั เชิงปริมาตร (Bulk Modulus) ในการคํานวณนี้
จะใช้ค่า β=1015 เพือ่ ทําให้คลื่นความดัน (Pressure Wave) เดินทาง
ั หา นอกจากนี้ย งั ใช้
ด้ว ยความเร็ว เข้า ใกล้อ นัน ต์ต ลอดทัง้ โดเมนป ญ
สมการของนาวิเยร์-สโต๊ค (Navier-Stokes Equations) สําหรับ
โมเมนตัมในการเคลื่อนทีข่ องของไหล ซึง่ มีรปู แบบของสมการดังนี้ [6]

∂ρV x ∂ (ρV xV x ) ∂ (ρV yV x ) ∂ (ρV zV x )
+
+
+
=
∂t
∂x
∂y
∂z
∂P
∂ ⎛ ∂V ⎞ ∂ ⎛ ∂V ⎞
+ R x + ⎜ μ e x ⎟ + ⎜⎜ μ e x ⎟⎟
∂x
∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝
∂y ⎠
∂ ⎛ ∂V ⎞
+ ⎜ μ e x ⎟ + Tx
∂z ⎝
∂z ⎠
(6)

ρg x −

∂ρV y
∂t

+

∂ (ρV xV y )
∂x

+

∂ (ρV yV y )
∂y

+

∂ (ρV zV y )
∂z

60

ρg z −
+

∂P
∂ ⎛ ∂V ⎞ ∂ ⎛ ∂V
+ R z + ⎜ μ e z ⎟ + ⎜⎜ μ e z
∂z
∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝
∂y

(8)
โดยที่ gx, gy, gz คือความเร่งของของไหลในทิศทางต่างๆ μe คือ
ค่าความหนืดประสิทธิผลของของไหล ซึ่งในกรณีการไหลแบบเป็ นชัน้
(Laminar Flow) ค่าความหนืดประสิทธิผลจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าความ
หนืดไดนามิกส์ (Dynamic Viscosity) ส่วนค่า Rx, Ry, Rz คือความ
ต้านทานการแพร่กระจาย (Distributed Resistances) เนื่องมาจาก
รูปทรงของปญั หา เช่นการไหลในสสารรูพรุน (Porous Media) สําหรับ
Tx, Ty, Tz คือการสูญเสียความหนืด (Viscous Loss Term) ซึง่ กรณีการ
ไหลแบบอัดตัวไม่ได้ จะไม่นําตัวแปรนี้มาคํานวณ ส่วนสมการพลังงาน
สําหรับการไหลแบบอัดตัวไม่ได้จะคํานวณจากสมการต่อไปนี้ [6]
∂
(ρC p T ) + ∂ (ρV x C p T ) + ∂ (ρV y C p T )
∂x
∂y
∂t
∂
(ρV z C p T ) = ∂ ⎛⎜ k ∂T ⎞⎟ + ∂ ⎛⎜⎜ k ∂T ⎞⎟⎟
∂z
∂ x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂ y ⎠
∂ ⎛ ∂T ⎞
+ ⎜k
⎟ + QV
∂z ⎝ ∂z ⎠

+

(9)
โดยที่ k
คือ ค่ า สัม ประสิท ธิการนํ า ความร้อ น (Thermal
Conductivity) และ QV คือแหล่งความร้อนเชิงปริมาตร (Volumetric
Heat Source) สําหรับการวิเคราะห์ปญั หาในภาวะชัวขณะ
่
(Transient)
ในการคํานวณด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ เมตริกซ์ของเอลิเมนต์เริม่ ต้นใน
สภาวะชัวขณะ
่
จะหาได้จาก

[A

=

⎞
⎟⎟
⎠

∂ ⎛ ∂V z ⎞
⎜ μe
⎟ + Tz
∂z ⎝
∂z ⎠

Transient
e

∂P
∂ ⎛ ∂V y ⎞ ∂ ⎛ ∂V y ⎞
⎟
⎟ + ⎜ μe
+ R y + ⎜⎜ μ e
∂y ⎟⎠
∂y
∂x ⎝
∂x ⎟⎠ ∂y ⎜⎝
∂ ⎛ ∂V y ⎞
⎟ + Ty
+ ⎜⎜ μ e
∂z ⎝
∂z ⎟⎠
(7)

ρg y −

∂ρV z ∂ (ρV xV z ) ∂ (ρV yV z ) ∂ (ρV zV z )
+
=
+
+
∂y
∂z
∂t
∂x

] = ∫W

∂ (ρCφ φ )

e

e

dV
(10)
∂t
โดยที่ W e คืองานที่ทํา ในเอลิเมนต์นัน้ ๆ ในการคํานวณแต่ล ะ
ช่ ว งเวลาจะใช้ก ารหาปริพ นั ธ์แ บบนิ ว มาร์ค (Newmark
Time
Integration) [6] ดังนี้

(ρφ )n = (ρφ )n −1 + Δt ⎜⎜ δ ⎛⎜ ∂(ρφ ) ⎞⎟

⎛ ∂(ρφ ) ⎞ ⎞
+ (1 − δ )⎜
⎟ ⎟⎟
⎝ ∂t ⎠ n −1 ⎠
⎝ ⎝ ∂t ⎠ n
⎛

(11)
โดยที่ δ คือค่าสัมประสิทธิในการอินติเกรต สําหรับในการคํานวณการ
ไหลของความร้อน (Heat Flow) ด้วยวิธที างไฟไนต์เอลิเมนต์ ในกรณี
การนํ าและการพาความร้อน (Conduction and Convection) จะใช้
สมการ ดังต่อไปนี้
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⎛ ∂T
⎞
T
T
(12)
+ [V ] [L]T ⎟ + [L ] [q ] = &q&&
⎝ ∂t
⎠
โดยที่ C คือค่าความจุความร้อนจําเพาะ (Specific Heat), [V] คือ
เวกเตอร์ความเร็วในการถ่ายเทความร้อนของมวล, [L] คือเวกเตอร์โอ
เปอร์เรเตอร์, q คือ ฟลักซ์ความร้อน (Heat Flux), &q&& คือ อัตราการ
ผลิตความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร

ρC ⎜

2.3 หลักการทํางานของเครื่องทํานํ้าอุ่นแบบใช้ไฟฟ้ า
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะหน้าตัดของขดท่อความร้อน
การนําความร้อนของขดลวดความร้อนไปยังผิวด้านในของขดท่อ
ความร้อน สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ [4]
⎡ 1 ∂ ⎛ ∂Ti ⎞ 1 ∂ 2Ti ∂ 2Ti ⎤ α
∂Ti
= αi ⎢
+ 2 ⎥ + gi (r , φ , z , t )
⎜r
⎟+ 2
2
∂t
∂z ⎦ ki
⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠ r ∂φ

(13)
โดยที่ α คือสัมประสิทธิการกระจายความร้อน (Thermal Diffusivity)
g i (r , φ , z , t ) คือความร้อนจูลล์ (Joule Heat) ซึง่ มีคา่ ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะและรายละเอียดภายในของเครือ่ งทํานํ้าอุ่น
ขนาดกําลังไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์
หลักในการทํางานของเครื่องทํานํ้ าอุ่นคือ การถ่ายเทความร้อน
จากขดท่อความร้อนไปยังนํ้าทีบ่ รรจุอยู่ในถังเก็บ ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จะ
ทําการศึกษาและปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนของขดท่อความร้อนกับ
นํ้าทีบ่ รรจุอยู่ในถังเก็บนํ้าเท่านัน้ โดยจะถือว่าการทํางานของแผงวงจร
ควบคุมและอุปกรณ์อ่นื ๆ ทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามฟงั ก์ชนั ่
การใช้ง านที่ไ ด้อ อกแบบแล้ว ภาพที่ 2 แสดงลัก ษณะของเครื่อ งทํา
นํ้าอุ่นแบบใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้ในทีพ่ กั อาศัย และแสดงรายละเอียดภายในของ
เครือ่ งทํานํ้าอุ่นขนาดกําลังไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของขดท่อความร้อน

⎧ I max sinσˆ(2πωt )
g i (r , φ , z, t ) = ⎨ 0 otherwise
(14)
⎩
Imax คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุด
ω คือ ความถีข่ องกระแสไฟฟ้า [Hz]
σ̂ คือ ค่าการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
i คือ ตัวห้อยแสดงค่าสมบัตติ ่างๆ ณ ตําแหน่งผนังด้านใน
ของขดท่อความร้อน
z คือ ระยะความยาวของขดลวดความร้อน
3. ขัน้ ตอนดําเนิ นการวิ จยั
สําหรับขัน้ ตอนดําเนินการวิจยั ถูกออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนการ
ทดลอง เพื่อทําการวัดอุณหภูมสิ งู สุดของนํ้าอุ่นทีเ่ ครื่องสามารถผลิตได้
และการวิเคราะห์ดว้ ยซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element
Analysis Package) เพื่อศึกษาการถ่ายเทความร้อนระหว่างขดท่อ
ความร้อนและนํ้าและศึกษาลักษณะการไหลของนํ้าในถังเก็บนํ้า
สําหรับส่วนของโมเดลทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element
Model) จะทําการศึกษาขดท่อความร้อนแบบ 8 ขด ตามแบบงานใน
ภาพที่ 3 ซึง่ ทางโรงงานได้ใช้งานอยู่ในปจั จุบนั และศึกษาขดท่อความ
ร้อ นแบบ 4 ขด เพื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพทางความร้อ น ด้ว ย
ซอฟต์แวร์ Flotran CFD ใน ANSYS โดยกําหนดให้ระยะห่างของขด
ท่อความร้อน หรือระยะพิตช์ (Pitch) ของขดท่อความร้อนมีค่าเท่ากัน
คือ 9 มิลลิเมตร

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

61

ภาพที่ 5 แสดงแบบจําลองทรงตันของขดท่อความร้อน

ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดค่าอุณหภูมนิ ้ําอุ่นและเวลาทีภ่ าวะคงตัว
ครัง้ ที่
อุณหภูมนิ ้ําเข้า (ºC) อุณหภูมนิ ้ําอุ่น (ºC)
1
33
45
2
34
46
3
34
46
4
35
45
5
33
45
6
34
45
7
34
45
8
33
45
9
33
45
10
33
46
ค่าเฉลีย่
33.6
45.3
4.2 ผลการวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ที่ภาวะคงตัวและที่
ภาวะชัวครู
่ ่
จากวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์บนแบบจําลองทรงตันขดท่อ
ความร้อนจํานวน 4 ขด ได้ทาํ การกําหนดอัตราการไหลของนํ้าอยู่ท่ี 12
ลิตรต่อนาที และ 470 ลิตรต่อนาที โดยจากผลการวิเคราะห์ทงั ้ แบบ
ภาวะคงตัวและภาวะชั ่วครู่พบว่า แบบจําลองดังกล่าว สามารถผลิตค่า
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมนิ ้ํ าอุ่นได้สูงสุดอยู่ท่ี 7 องศาเซลเซียส
ขณะทีผ่ ลการวิเคราะห์บนแบบจําลองทรงตันขดท่อความร้อนจํานวน 8
ขด พบว่า แบบจําลองดังกล่าวสามารถผลิตค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมนิ ้ําอุ่นได้สงู สุดอยูท่ ่ี 12.2 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 6 แสดงแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับขดท่อความร้อน
แบบ 4 ขด

ภาพที่ 7 แสดงแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับขดท่อความร้อน
แบบ 8 ขด
4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการวัดอุณหภูมินํ้าอุ่นจากเครื่องทํานํ้าอุ่น
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ภาพที่ 8 แสดงการกระจายของอุณหภูมใิ นปญั หาแบบภาวะคงตัว 8 ขด
ทีอ่ ตั ราไหล 12 ลิตร/นาที
5. วิ จารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์พบว่า จํานวนขดท่อ
ความร้อนแบบ 4 ขด สามารถผลิตนํ้าอุ่นได้อุณหภูมสิ งู สุดเพียง 37 ºC
ค่าความแตกต่างของอุณหภูม ิ (ΔT) โดยประมาณเท่ากับ 7 ºC ทัง้ นี้
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สาเหตุเนื่องจากพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความร้อนมีไม่เพียงพอ ขณะทีจ่ าํ นวน
ขดท่อความร้อน 4 ขด มีความสูงรวม 36.3 มิลลิเมตร แต่ทอ่ นํ้าเข้ามี
ความสูง 120 มิลลิเมตร ซึง่ มากกว่าความสูงของขดท่อถึง 3.3 เท่า จึง
ทําให้เกิดนํ้าวนทีบ่ ริเวณท่อนํ้าออกเป็นบริเวณกว้างมาก ส่งผลทําให้
ความเร็วไหลของนํ้าอุ่นในแกน y ซึง่ อยูใ่ นทิศทางทีน่ ้ําไหลออกจากท่อ
น้อยกว่าความเร็วไหลของนํ้าไหลเข้า 8-12 เท่า ในระหว่างภาวะชัวครู
่ ่
สําหรับกรณีขดท่อความร้อนแบบ 8 ขด ผลการวิเคราะห์พบว่า
สามารถผลิตนํ้าอุ่นได้อุณหภูมสิ งู สุดได้ถงึ 42 ºC ค่าความแตกต่าง
อุณหภูม ิ (ΔT) โดยประมาณเท่ากับ 12 ºC ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ทดลองจริง ทีว่ ดั ค่าความแตกต่างอุณหภูมเิ ฉลีย่ ได้ประมาณ 11.7 ºC
เมือ่ พิจารณาความสูงของขดท่อความร้อน 8 ขด พบว่ามีความสูง 80
มิลลิเมตร ซึง่ มีคา่ เกินครึง่ หนึ่งของความสูงถังเก็บนํ้า 5 มิลลิเมตร และ
น้อยกว่าความสูงของท่อนํ้าเข้าเพียงแค่ประมาณ 40 % ส่งผลให้น้ําวนที่
เกิดขึน้ ตรงบริเวณท่อนํ้าออกแคบกว่ากรณีขดท่อความร้อนแบบ 4 ขด
และด้วยเหตุน้จี งึ ทําให้ความเร็วไหลของนํ้าอุ่นสูงกว่ากรณีขดท่อความ
ร้อนแบบ 4 ขด โดยมีอตั ราส่วนระหว่างความเร็วไหลของนํ้าเข้าต่อ
ความเร็วไหลของนํ้าออกประมาณ 1.7-2.4 เท่า ในการวิเคราะห์แบบ
ภาวะชัวครู
่ ่
6. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองและผลการวิเคราะห์ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
พบว่าขดท่อความร้อนจํานวน 4 ขด มีพ้นื ที่แลกเปลี่ยนความร้อนไม่
เพียงพอที่จะผลิตอุณหภูมนิ ้ํ าอุ่นได้ตามที่ต้องการ อีกทัง้ ยังทําให้การ
ไหลของนํ้ า อุ่ น ไม่ดี ดัง นั น้ จํา นวนขดท่ อ ความร้อ น 4 ขด จึง ไม่ ใ ช่
จํานวนทีเ่ หมาะสมกับถังเก็บนํ้ าทีใ่ ช้ ในการผลิตขดท่อความร้อนโดย
ปกติจะให้จาํ นวนของขดท่อความร้อนเป็ นเลขคู่ ดังนัน้ ถัดจากจํานวน 4
ขด ก็จะเป็ น 6 ขด ซึ่ง เมื่อพิจ ารณาแล้วขดท่อความร้อน 6 ขด ก็ไม่
น่าจะสามารถผลิตนํ้าอุ่นตามอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้เช่นกัน ถ้าใช้วธิ กี าร
ประมาณค่าแบบเชิงเส้น (Linear Interpolation) จํานวนขดท่อความ
ร้อน 6 ขด ก็น่าจะให้ความแตกต่างอุณหภูมทิ ่ี 9.75 องศาเซลเซียส ซึง่
ถ้าสมมติให้อุณหภูมนิ ้ําไหลเข้ามีค่า 30 องศาเซลเซียส ก็จะได้อุณหภูม ิ
นํ้ า อุ่ น 39.75 องศาเซลเซีย ส ซึ่ง ก็ย งั ตํ่ า กว่า อุ ณ หภู ม ิท่ีต้อ งการอยู่
เล็กน้ อย และถ้าเพื่อความผันแปรในกระบวนการผลิต จํานวนขดท่อ
ความร้อน 6 ขด จึงเป็ นจํานวนที่มโี อกาสอย่างสูงที่จะทําให้สนิ ค้าไม่
ผ่านการประกันคุณภาพ ดังนัน้ จํานวนขดท่อความร้อน 8 ขด ตามทีใ่ ช้
อยู่ในการผลิตปจั จุบนั จึงน่ าจะเป็ นจํานวนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแล้ว เพราะ
สามารถผลิตนํ้ า อุ่นได้สูงกว่าอุ ณหภูมทิ ่ตี ้องการได้ประมาณ 2 องศา
เซลเซียส ถ้าเพิม่ ขดท่อความร้อนเป็ น 10 ขด ก็จะทําให้อุณหภูมนิ ้ําอุ่น
ทีผ่ ลิตได้สูงเกินกว่าความต้องการ และยังเป็ นการสิน้ เปลืองวัสดุ และ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าอีกด้วย ภาพที่ 9 เป็ นแผนภูมแิ สดงความ
แตกต่ า งของอุ ณ หภู ม ิร ะหว่ า งนํ้ า อุ่ น และนํ้ า ไหลเข้า ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ทจ่ี าํ นวนขดท่อความร้อน 4 ขด และ 8
ขด เปรียบเทียบกับผลการทดลอง ทีว่ ดั ค่าความแตกต่างของอุณหภูมทิ ่ี
จํานวนขดท่อความร้อน 8 ขด จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ด้วยวิธไี ฟไนต์เ อลิเมนต์ กับผลการทดลองพบว่าให้การประมาณค่า
อุณหภูมนิ ้ํ าอุ่นที่ผลิตได้ วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สามารถให้ผลคําตอบที่ม ี

ความแม่นยําสูงถึง 95.9 % และนอกจากนี้วธิ ไี ฟไนต์เอลิเมนต์ยงั
สามารถประมาณเวลาทีภ่ าวะคงตัวได้แม่นยําถึง 92 %

ภาพที่ 9 แผนภูมแิ สดงความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างนํ้าอุ่นและนํ้า
ไหลเข้า
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์พบว่า เกิดนํ้าวนขึน้ ทีบ่ ริเวณใกล้กบั ท่อนํ้า
ไหลเข้า ทําให้ความเร็วไหลของนํ้าอุ่นทีไ่ หลออกลดลง เพือ่ แก้ปญั หานี้
จึงทําการดัดแปลงปากทางออกของท่อนํ้าเข้า โดยบากร่อง ตามแสดง
ในภาพที่ 10 เพือ่ ให้น้ําทีไ่ หลออกตามร่องบากนี้ไปรบกวนการหมุน
ของนํ้า วนแสดงขนาดของรอยบากที่ป ากทางออกของท่อ นํ้า เข้า
เพื่อ แก้การเกิดนํ้าวน ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งสําหรับงานวิจยั นี้ ก็
คือ ถ้าใช้เครือ่ งมือวัดอุณหภูมทิ ส่ี ามารถบันทึกค่าได้ในแต่ละช่วงเวลา
น่าจะทําให้ผลการวิเคราะห์แม่นยําขึน้ และทําให้การออกแบบปรับปรุง
เครือ่ งทํานํ้าอุ่นสะดวกง่ายดายยิง่ ขึน้ เช่น ระยะห่าง (Pitch) ของขดท่อ
ทีเ่ หมาะสม ขนาดและความยาวของท่อนํ้าเข้า/นํ้าออก รวมทัง้ การ
ออกแบบวงจรควบคุมอุณหภูมขิ องลวดความร้อนทีแ่ ม่นยํา นอกจากนี้
ผลการวิเคราะห์ยงั พบว่าการเกิดนํ้าวนส่งผลต่ออัตราไหลออกของนํ้าอุ่น

ภาพที่ 10 แสดงขนาดของรอยบากทีป่ ากทางออกของท่อนํ้าเข้าเพือ่ แก้
การเกิดนํ้าวน
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บทคัดย่อ
เบรกแบบจานเป็ น ชิ้น ส่ ว นที่สํ า คัญ สํ า หรับ ยานยนต์ ในการ
ออกแบบนัน้ จะมีการเจาะรู ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อไม่ให้แผ่นจานเบรก
เกิดการติดขัดเนื่องจากเกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน แต่การ
เจาะรูจะมีผลต่อความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนแผ่นจานเบรก ในงานวิจยั ชิน้ นี้ได้
ศึกษาผลของความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในแผ่นจานเบรกของจักรยานยนต์ทม่ี ี
การเจาะรูเพื่อระบายความร้อนในรูปแบบวนเป็ นก้นหอย โดยศึกษาถึง
จํา นวนของขดก้นหอยและจํา นวนวงว่า จะมีผลกระทบต่ อ ความเค้น
สูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในจานเบรกอย่างไรบ้าง ในการวิจยั ได้ทําการวิเคราะห์
การทํางานของแผ่นจานเบรกทีห่ มุนด้วยความเร็วรอบ 1.5, 8.842 และ
10 rps มีรูปแบบการเจาะรูทงั ้ หมด 27 รูปแบบ ทําการทดลองโดยมี
กรณี แผ่นจานเบรกหมุนฟรี และแผ่นจานเบรกถูกจับยืดด้วยผ้าเบรก
ผลของความเค้น สูง สุ ด ที่ไ ด้ม ีล ัก ษณะที่ม ีค่ า ไม่แ น่ น อนไม่ข้นึ อยู่ ก ับ
จํานวนขดก้นหอยและจํานวนวงในการเจาะรูแผ่นจานเบรก
Abstract
Disc brake is an important element in vehicles, its design
therefore should be carefully taken into account. In the working
condition, the heat causes its magnification in size and
consequently results in malfunction. Its perforation pattern has
been studied to treat this problem, however the resulting stress
on the disc is also affected unavoidably. The study on the
resulting stress on braking disc of motorcycle with the spiral
perforation pattern is addressed in this paper. The number of
spirals and number of rings are varied, and we study how the
resulting maximal stress is affected. In the experiments, the work
analysis of disc brake is conducted with the velocity of 1.5, 8.842,
and 10 rps, 27 perforation patterns, and 2 working conditions of
free rotation and brake-catcher-holding rotation. The results show
that the resulting maximal stress is not certain and not depended
on the number of spirals and number of rings.

1. บทนํา
เบรกแบบจานเป็ นชิน้ ส่วนทีน่ ิยมใช้อย่างแพร่หลาย และนิยมใช้ใน
รถจักรยานยนต์ ในการออกแบบเบรกแบบจานนัน้ จะต้องคํานึงถึง
ความแข็งแรงและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนร่วมกัน เพราะการ
ขยายตัวเนื่องจากความร้อนอาจทําให้เบรกเกิดการติดขัดได้ การแก้ไข
ปญั หาของการขยายตัวเนื่องจากความร้อนสามารถทําได้โดยการเจาะรู
บนเบรกแบบจาน ลักษณะการเจาะรูทน่ี ิยมใช้จะเจาะแบบเป็ นขดก้น
หอย (Spiral) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเจาะรูแบบก้นหอยในเบรกแบบจาน
ในงานวิจยั ชิน้ นี้จะศึกษาผลกระทบจากจํานวนขดก้นหอยและ
จํานวนวง (ring) ทีม่ ผี ลต่อความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในเบรกแบบจาน.
2. รายละเอียดของแบบจําลองเบรกแบบจาน
ในการสร้างแบบจําลอง 3 มิตขิ องจานเบรกและผ้าเบรกนัน้ ได้
สร้างขึน้ จากโปรแกรม SolidWorks และได้จาํ ลองมาจากจานเบรกและ
ผ้าเบรกของรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 เมือ่ ได้ตน้ แบบ 3 มิติ
ของจานเบรกมาแล้ว จะทําการกําหนดรูปแบบของรูเจาะบนจานเบรก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ออกเป็ น 2 กรณีคอื ความสัมพันธ์ของจํานวนวงและความสัมพันธ์ของ
จํานวนขดก้นหอย
สําหรับลักษณะของวงบนจานเบรกนัน้ จะถูกใช้อา้ งอิงสําหรับการ
เจาะรู โดยวงแต่ละวงจะมีรศั มีต่างกัน โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของจาน
เบรก สําหรับงานวิจยั ชิน้ นี้จะใช้จาํ นวนวงในการอ้างอิง 4 วง และใช้
สัญลักษณ์ตวั อักษร C ในการบอกว่ามีจาํ นวนวงบนจานเบรกกีว่ งดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความหมายและรัศมีของวงของรูเจาะบนจานเบรก
สัญลักษณ์
จํานวนวงบนจาน
รัศมีวดั จากจุด
เบรก
ศูนย์กลางจานเบรก
(mm)
C1
1
83
C2
2
91
C3
3
98
C4
4
103
สําหรับลักษณะของขดก้นหอยนัน้ สามารถมีได้ตงั ้ แต่ 1 ถึง 14 ขด
โดยแต่ละขดจะมีระยะห่างทีเ่ ท่ากันซึง่ จะบอกเป็ นองศา สัญญลักษณ์
ของขดก้นหอยจะใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษร S
ตารางที่ 2 ความหมายและองศาของขดก้นหอย
สัญญลักษณ์
จํานวนขดก้นหอย
ระยะห่าง (องศา)
S1
1
S2
2
180
S3
3
120
S4
4
90
S5
5
72
S6
6
60
S7
7
51.43
S8
8
45
S9
9
40
S10
10
36
S11
11
32.73
S12
12
30
S13
13
27.69
S14
14
25.71

รูปที่ 2 ตัวอย่างลักษณะของรูเจาะในกรณี C4S1
แต่ในงานวิจยั ชิน้ นี้จะใช้จาํ นวนวงเริม่ ต้นที่ 2 และจํานวนขดก้นหอย
เริม่ ต้นที่ 6 ขด และได้ทาํ การวิเคราะห์ทงั ้ หมด 27 รูปแบบ โดยเลือก
รูปแบบทีน่ ่าสนใจมาวิเคราะห์คอื
รูปแบบวง 2 วง
C2S6 C2S7 C2S8
C2S13 C2S14

C2S9

C2S10 C2S11 C2S12

รูปแบบวง 3 วง
C3S6 C3S7 C3S8
C3S13 C3S14

C3S9

C3S10 C3S11 C3S12

รูปแบบวง 4 วง
C4S6 C4S7 C4S8
C4S13 C4S14

C4S9

C4S10 C4S11 C4S12

จากความสัมพันธ์ของ C กับ S จะทําให้เกิดจานเบรกทีม่ รี ปู แบบ
การเจาะรูทแ่ี ตกต่างกันทัง้ หมด 56 รูปแบบ จะถูกแทนด้วยสัญญลักษณ์
CXSY
โดยที่
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X แทนจํานวนวงบนจานเบรก (1 ถึง 4)
Y แทนจํานวนขดก้นหอยบนจานเบรก (1 ถึง 14)

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเจาะรูในรูปแบบ C2S6

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

3. การประยุกต์ใช้ระเบียบวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
การวิเคราะห์ความเค้นในระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์นนั ้ สามารถ
วิเคราะห์ได้จากสมการ
(1)

σ = Dε

โดย
σ = เทนเซอร์ของความเค้น (Stress tensor) ดังสมการที่ (2)
σ = [σ x σ y σ z τ yz τ xz τ xy ]T

(2)

D = เมตริกซ์ของวัสดุ (Material matrix) ดังสมการที่ (3) สําหรับวัสดุ
แบบไอโซทรอปิค
ν
0 0
0
⎤
⎡1 −ν ν
⎥
⎢
1 -ν ν
0 0
0
⎥
⎢ν
⎥
⎢ν
ν 1 -ν 0 0
0
E
D=
⎥
⎢
ν
ν 0.5 -ν 0
0
( 1 + ν )( 1 − 2ν ) ⎢ν
⎥
⎥
⎢ν
ν
ν
ν 0.5 -ν 0
⎥
⎢
ν
ν
ν
ν 0.5 -ν ⎥⎦
⎢⎣ν

ε

ในส่วนของการกําหนดคุณสมบัตขิ องวัสดุท่นี ํ ามาผลิตจานเบรก
และผ้าเบรกนัน้ จะอ้างอิงจากงานวิจยั ของ Choi และ Lee [1] ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 คุณสมบัตขิ องผ้าเบรกและจานเบรก
คุณสมบัติ
ผ้าเบรก
จานเบรก
k (W/mK)
5
57
3
ρ (kg/m )
1400
7100
c (J/kgK)
1000
452
υ
0.25
0.25
-6
∝ (10 /K
10
11
E (GPa)
1
106
μ
0.0667
กําหนดให้จานเบรกหมุนด้วยความเร็วรอบ 1.5, 8.842 และ 10
rps รอบจุดศูนย์กลางของจานเบรก

(3)

= เทนเซอร์ของความเครียด (Strain tensor) ดังสมการที่ (4)

[

ε = ε x ε y ε z ε yz ε xz ε xy

]

T

(4)

โดย
และ σ z = ความเค้นตัง้ ฉาก (Pa)
τ yz ,τ xz และ τ xy = ความเค้นเฉือน (Pa)
E = ค่ามอดูลสั ของยัง (Pa)
ν = ค่าอัตราส่วนปวั ซอง
ε x , ε y และ ε z = ความเครียดตัง้ ฉาก
ε yz ε xz และ ε xy = ความเครียดเฉือน
σ x ,σ y

รูปที่ 4 แสดงการกําหนดความเร็วรอบเท่ากับ 8.842 rps

ในงานวิจยั นี้ใช้คา่ ความเค้น von Mises ในการวิเคราะห์ความ
เสียหาย โดยสมการความเค้น von Mises เป็ นดังนี้
σ von =

1

[( σ x − σ y ) 2 + ( σ y − σ z ) 2 + ( σ z − σ x ) 2
2
+ 6 ( τ xy2 + τ yz2 + τ zx2 ) 2 ] 1 / 2

(5)

สําหรับการนําแบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ มาวิเคราะห์โดยใช้ระเบียบวิธ ี
ไฟไฟนต์เอลิเมนต์นนั ้ จะใช้โปรแกรม COSMOSWorks จะมีขนั ้ ตอน
ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ความเค้นทีจ่ านเบรกทัง้ 27 รูปแบบโดยไม่มแี รง
กระทําจากผ้าเบรก

รูปที่ 5 แสดงการแบ่งเอลิเมนต์ของจานเบรก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ในการแบ่งเอลิเมนต์ของจานเบรกและผ้าเบรกในงานวิจยั ชิน้ นี้ จะ
ใช้เอลิเมนต์แบบ ทรงสีห่ น้าแบบสิบจุดต่อ (Second order solid
tetrahedral element)
3.2 วิเคราะห์ความเค้นทีจ่ านเบรกทัง้ 27 รูปแบบโดยมีแรงกระทํา
จากผ้าเบรกทัง้ สองข้าง
สําหรับเงือ่ นไขทีข่ อบนัน้
จะทําการสร้างเงือ่ นไขโดยอ้างอิงจาก
งานวิจยั ของ Lorang และคณะ [2] kim และคณะ [3] และ Lui และ
คณะ [4] ซึง่ งานวิจยั ทัง้ สามชิน้ นี้ จะกําหนดเงือ่ นไขทีข่ อบคือ
กําหนดให้จานเบรกหมุนด้วยความเร็วรอบต่าง ๆ และกําหนดแรงดัน
กระทําทีผ่ า้ เบรก สําหรับผิวของผ้าเบรกและจานเบรกนัน้ จะกําหนดให้
เป็ นผิวสัมผัสกันโดยมีความเสียดทาน
สําหรับผ้าเบรกนัน้ จะกําหนดให้สามารถเลื่อนได้ใน แนวตัง้ ฉาก
กับจานเบรกเท่านัน้ โดยกําหนดให้แรงดันทีก่ ระทําบนผ้าเบรกเป็ น 1
MPa และ 2 MPa ส่วนเงือ่ นไขการหมุนของจานเบรกนัน้ กําหนดให้
หมุนด้วยความเร็วรอบ 8.842 rps

รูปที่ 6 การกําหนดเงือ่ นไขทีข่ อบของผ้าเบรกและจานเบรก

4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการวิเคราะห์ความเค้นทีจ่ านเบรก ในกรณีไม่มแี รงกระทํา
จากผ้าเบรก
ตารางที่ 4 ค่าความเค้นเค้น von Mises สูงสุด (Pa)
ความเร็วรอบของจานเบรก (rps)
รูปแบบ
1.5
8.842
10
C2S6
429
14800
19301
C2S7
421
14561
18768
C2S8
459
15980
18604
C2S9
472
16410
18474
C2S10
413
16500
18857
C2S11
426
14540
18594
C2S12
418
14790
18410
C2S13
419
14610
19012
C2S14
470
14500
18147
C3S6
426
14800
19777
C3S7
452
15720
20051
C3S8
440
15020
19215
C3S9
432
15030
19236
C3S10
453
16620
21338
C3S11
440
17560
19553
C3S12
447
14850
19951
C3S13
444
15670
19549
C3S14
469
15670
20159
C4S6
430
14950
21595
C4S7
450
15539
20648
C4S8
464
15570
20697
C4S9
456
15940
20409
C4S10
448
15277
20740
C4S11
469
16275
20949
C4S12
468
16519
21877
C4S13
451
15007
19952
C4S14
466
15736
20738
ความเร็ว รอบของจานเบรค 8.842 rps

ค่าความเค้นฟอนมส
ิ (Pa)

18000
17000
16000

C2

15000

C3

14000

C4

13000
12000
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

จํานวน spiral

รูปที่ 7 การแบ่งเอลิเมนต์ขอบของผ้าเบรกและจานเบรก
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รูปที่ 8 ความเค้น von Mises สูงสุดทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

จากการทดลองจะได้คา่ ความเค้น von Mises สูงสุดจะเกิดขึน้ ตรง
บริเวณรูเจาะ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 ความเค้น von Mises ทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรก
สําหรับค่าความเค้น von Mises เมือ่ วิเคราะห์ตามจํานวนขดก้น
หอยทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว มีแนวโน้มทีไ่ ม่แน่นอนดังรูปที่ 8 ขณะเดียวกันเมือ่
วิเคราะห์ตามการเพิม่ ขึน้ ของ จํานวนวงโดยทีจ่ าํ นวนของขดก้นหอย
เท่ากันแล้วค่าความเค้น von Mises มีแนวโน้มทีไ่ ม่แน่ นอน
4.2 ผลการวิเคราะห์ความเค้นทีจ่ านเบรก ในกรณีมแี รงกระทําจาก
ผ้าเบรกทัง้ สองข้าง
จากการทดลองจะได้คา่ ความเค้น von Mises สูงสุดจะเกิดขึน้ ตรง
บริเวณรูเจาะตําแหน่งบริเวณทีผ่ า้ เบรกจับจานเบรก ดังรูปที่ 10

ตารางที่ 5 ค่าความเค้นเค้น von Mises สูงสุด เมือ่ มีแรงดันกระทําทีผ่ า้
เบรก 1 MPa
ความเค้น (MPa)
รูปแบบ
C2S6
7.79
C2S7
8.07
C2S8
11.03
C2S9
10.64
C2S10
10.58
C2S11
10.36
C2S12
11.16
C2S13
9.97
C2S14
5.06
C3S6
9.94
C3S7
10.69
C3S8
10.23
C3S9
10.58
C3S10
10.43
C3S11
10.40
C3S12
12.11
C3S13
10.43
C3S14
9.87
C4S6
9.10
C4S7
8.88
C4S8
14.28
C4S9
11.05
C4S10
9.51
C4S11
8.99
C4S12
8.53
C4S13
8.62
C4S14
10.34

ความเค้นฟอนมส
ิ (MPa)

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า ความเค้นฟอนมิสสูงสุดที่
เกิดจากจานเบรคที่มก
ี ารเจาะรู เท่าก ับ 2, 3 และ 4 วง
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

C2
C3
C4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

จํานวน spiral ( S )

รูปที่ 10 ความเค้น von Mises ทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรกในกรณีมผี า้ เบรก

รูปที่ 11 ความเค้น von Mises สูงสุดทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรก เมือ่ มี
แรงดันกระทําทีผ่ า้ เบรก 1 MPa

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ตารางที่ 6 ความเค้นเค้น von Mises สูงสุด เมือ่ มีแรงดันกระทําทีผ่ า้
เบรก 1.5 MPa
รูปแบบ
ความเค้น (MPa)
C2S6
13.82
C2S7
11.98
C2S8
16.86
C2S9
15.98
C2S10
15.53
C2S11
14.99
C2S12
16.67
C2S13
14.95
C2S14
10.98
C3S6
15.42
C3S7
16.04
C3S8
15.34
C3S9
15.87
C3S10
10.43
C3S11
15.59
C3S12
15.61
C3S13
15.65
C3S14
14.81
C4S6
13.65
C4S7
13.25
C4S8
14.42
C4S9
13.98
C4S10
9.88
C4S11
13.65
C4S12
12.80
C4S13
12.40
C4S14
15.51

ความเค ้นฟอนม ส
ิ (MPa)

C2
C3
C4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

จํานวน spiral (S)

รูปที่ 12 ความเค้น von Mises สูงสุดทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรก เมือ่ มี
แรงดันกระทําทีผ่ า้ เบรก 1.5 MPa
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5. สรุปผลการวิ จยั
การวิเ คราะห์ ค วามเค้ น ที่เ กิด ขึ้น ที่จ านเบรก เมื่อ จานเบรกมี
ความเร็วรอบในการหมุน เท่ากับ 8.842 rps และมีแรงดันจากผ้าเบรก
มากระทําทัง้ สองด้านของจานเบรก จากการวิเคราะห์ ค่าความเค้นทีไ่ ด้
ออกมาจากรูปแบบการเจาะรูท่แี ตกต่ า งกัน จะให้ค่าความเค้นซึ่งไม่
เท่ากัน แต่ไม่สามารถบอกพฤติกรรมการเพิม่ หรือลดของค่าความเค้น
ได้ เนื่องจาก ค่าความเค้นทีไ่ ด้ออกมาจากการทีเ่ พิม่ จํานวนขดก้นหอย
(S) โดยทีใ่ ห้จาํ นวนวง (C) คงที่ ค่าความเค้นมีค่ามากขึน้ และลดลง
สลับกัน โดยไม่มแี นวโน้มว่าจะเพิม่ หรือจะลดไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง ในขณะเดียวกัน การเพิม่ จํานวนวง (C) โดยให้จาํ นวนขดก้นหอย
(S) คงที่ ค่าความเค้นทีว่ เิ คราะห์ออกมาได้ ก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน คือ
ไม่มแี นวโน้มว่าค่าความเค้นจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมื่อมีการเพิม่ จํานวน
วง (C)
เนื่องจากผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้ออกมา มีค่าค่อนข้างกระจัดกระจาย
และไม่มแี นวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จึงสันนิษฐานว่าอาจเกิด
จากการทีก่ าํ หนดตําแหน่งทีผ่ า้ เบรกกระทํา แต่เมือ่ วิเคราะห์ผลของจาน
เบรกโดยมีแค่การหมุนอย่างเดียว เพื่อดูว่าค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในแต่
ละรูปแบบ มีพฤติกรรมเป็ นอย่างไร ซึ่งค่าความเค้นทีไ่ ด้ออกมาก็มคี ่า
มากขึน้ และลดลงสลับกัน ไม่มแี นวโน้มว่าจะเพิม่ หรือจะลดไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่ง
จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการเจาะรูทจ่ี านเบรกทีแ่ ตกต่างกัน จะให้ค่า
ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน และไม่สามารถคาดเดารูปแบบที่
เหมาะสมได้ว่าควรเจาะรูทจ่ี านเบรกจํานวนเท่าไร และเจาะทีต่ ําแหน่ ง
ใดทีจ่ ะให้คา่ ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนจานเบรกมีคา่ ตํ่าทีส่ ดุ

6. กิ ตติ กรรมประกาศ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความเค้นฟอนมิสสูงสุดที่เกิด
จากจานเบรคที่มวี งกลมการเจาะรู เท่าก ับ 2, 3 และ 4 วง
20
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16
15
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8

สําหรับค่าความเค้น von Mises ในกรณีทม่ี แี รงจากผ้าเบรกกระทําทัง้
สองข้างนัน้
เมือ่ วิเคราะห์ตามจํานวนขดก้นหอยทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว มี
แนวโน้มทีไ่ ม่แน่ นอนดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 ขณะเดียวกันเมือ่ วิเคราะห์
ตามการเพิม่ ขึน้ ของ จํานวนวงโดยทีจ่ าํ นวนของขดก้นหอยเท่ากันแล้ว
ค่าความเค้น von Mises มีแนวโน้มทีไ่ ม่แน่นอนคล้ายกับการทดลองใน
กรณีทไ่ี ม่มผี า้ เบรกจับทีจ่ านเบรก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทําการศึกษาถึงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์
ขนาด 1.8 นิ้วที่มขี ายตามท้องตลาดทัวไปที
่
่ความเร็วรอบแผ่นดิสก์ท่ี
3600, 5400, และ 7200 รอบต่อนาที ในการศึกษานี้จะใช้แบบจําลอง
ทางคณิต ศาสตร์แ บบ 3 มิติ ตํา แหน่ ง ของหัวอ่า นที่ทํา การศึก ษาคือ
ตําแหน่ง OD(Outer Diameter) เท่านัน้ ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทีค่ วามเร็วของ
อากาศมีค่ า มากที่ สุ ด ส่ ว นในการจํ า ลองการไหลของอากาศใช้
ั ่ ่วนแบบ RNG K-Epsilon ผลการศึกษาพบว่า
แบบจําลองความปนป
ความดันสถิต(static pressure) ทีเ่ กิดขึน้ ภายในฮาร์ดดิสก์จะมีทงั ้ ค่าที่
เป็ นบวก(แรงผลัก)และลบ(แรงดูด)โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณใกล้จุดศูนย์กลาง
การหมุนความดันจะมีค่าเป็ นลบ แต่จะมีค่าเป็ นบวกเพิม่ ขึ้นตามรัศมี
ของแผ่น ดิส ก์ท่ีค วามเร็ว รอบค่ า หนึ่ ง ซึ่ง ค่า ความดัน จะมากขึ้น เมื่อ
ความเร็วของแผ่นดิสก์มากขึน้ ในส่วนของความเร็วของอากาศทีเ่ กิดขึน้
ภายในฮาร์ดดิสก์พบว่าจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ในลักษณะเชิงเส้นตามรัศมีของ
แผ่ น ดิส ก์ แ ละความเร็ว ของอากาศจะมากที่สุ ด ที่บ ริเ วณที่ใ กล้ ก ับ
แผ่นดิสก์ทส่ี ุดทีค่ วามเร็วรอบค่าหนึ่ง ซึง่ ความเร็วภายในฮาร์ดดิสก์จะ
มากขึน้ เมื่อความเร็วรอบของแผ่นดิสก์มากขึน้ ด้วย จากผลการศึกษา
ครัง้ นี้ ส ามารถนํ า ไปเป็ น ข้อ มูล ในการศึก ษาถึง การสั ่นสะเทือ นของ
หัวอ่านอันมีผลเนื่องจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ได้ต่อไป
Abstract
In this paper, the behavior of turbulence airflow field caused
by the spinning of the single disk inside 1.8-in Hard Disk Drive
(HDD) in the market by various rotational speeds was
investigated. The commercial software (Fluent Software) using
RNG k-epsilon turbulence model was computed to simulation.
The single arm position at Outer-Diameter (OD-Position) was
studied. The both pressure and velocity were show the flow
pattern. We observed that the pressure show the both negative
and positive pressure inside HDD, especially at the center of disk
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the pressure was the negative pressure, which increase to the
positive pressure depend on the disk radius, while the magnitude
of velocity of airflow was zero at center of disk, which was
increased linearly along the disk radius. When the rotational
speed was increased, the both pressure and velocity were
increased. This information can be used to further the vibration
analysis of the actuator arm.
1. คํานํา
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ จ ัด เป็ นอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ม ี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ใน
คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น กล้องวิดโี อ โทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นต้น และต่อ ไปในอนาคตข้า งหน้ า อุ ต สาหกรรมทางด้า นจัดเก็บ
ข้อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งมีก ารแข่ ง ขัน กัน เพิ่ม ขึ้น เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ฮาร์ดดิสก์ในป จั จุบนั นี้สามารถในการจัด เก็บ
ข้อ มูล ได้ใ นปริม าณมาก อีก ทัง้ ใช้เ วลาในการเข้า ถึง ข้อ มู ล (Access
Time) ทีเ่ ร็วมาก อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีในการจัดเรียงแถบแม่เหล็ก
(Track
Density)ที่ม ีค วามละเอีย ดมากเพื่อ การเขีย นข้อ มูล ลงใน
แผ่นดิสก์ และความเร็วของมอเตอร์ท่ใี ช้หมุนแผ่นดิสก์กม็ คี วามเร็วสูง
เช่นกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปญั หาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น 1. เกิดการ
สันสะเทื
่
อนของแขนหัวอ่าน/เขียนอันเนื่องมาจากผลของการไหลอากาศ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการหมุนทีค่ วามเร็วสูงของแผ่นดิสก์ Hayato Shimizu และ
คณะ [1] และ 2.การแกว่งตัวของแผ่นดิสก์อนั เนื่องมาจากผลของความ
ดันทีก่ ดลงบนแผ่นดิสก์ Masayuki และคณะ [2] เป็ นต้น ความรุนแรง
ของอากาศทีไ่ หลอยู่ภายในจะต้องมีวธิ ใี นการลดก่อนทีจ่ ะให้ไปกระทบ
กับแขนหัวอ่าน / เขียน Yoshiyuki Hirono และคณะ [3] ฮาร์ดดิสก์ท่ี
ได้มกี ารศึกษาจะมีขนาดตัง้ แต่ 1 นิ้ว M.A.Suriadi และคณะ [4] 2.5
นิ้ว Shigenori Takadaและคณะ [5] และขนาด 3.5 นิ้ว Hayato
Shimizu และคณะ [1] Masayuki และคณะ [2] Yoshiyuki Hirono และ
คณะ [3]
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จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สองประการทําให้การอ่าน-เขียนข้อมูลของ
ฮาร์ด ดิส ก์ม ีค วามคลาดเคลื่อ นจึง ทํ า ให้ม ีนัก วิจ ยั พยายามศึก ษาถึง
พฤติกรรมการไหลของอากาศที่เกิดขึ้นภายในฮาร์ดดิสก์ขนาดต่างๆ
เพื่อทีจ่ ะหาวิธกี ารในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว อีกทัง้ เป็ นการ
เตรียมพร้อมทีจ่ ะรองรับเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ทม่ี กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในอนาคต
งานวิจ ยั นี้ ทํ า การศึก ษาถึ ง การไหลของอากาศภายในฮาร์ด ดิส ก์
ขนาด 1.8 นิ้วที่มขี ายทั ่วไปตามท้องตลาดที่ความเร็วรอบแผ่นดิสก์ท่ี
3600, 5400, และ 7200 รอบต่อนาที ในการศึกษานี้จะใช้แบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์แ บบ 3 มิติ ตํา แหน่ ง ของหัวอ่ า นที่ทํา การศึก ษาคื อ
ตําแหน่งOD (Outer Diameter) เท่านัน้ ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทีค่ วามเร็วของ
อากาศมีค่ามากที่สุด ซอฟแวร์ท่ใี ช้ในงานวิจยั นี้คอื GAMBIT และ
FLUENT งานวิจยั นี้จะเป็ นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนของ
แขนหัวอ่าน/เขียนอันเนื่องมาจากความแรงของกระแสลมที่เกิดขึน้ ใน
ฮาร์ดดิสก์ต่อไป
2. แบบจําลอง 3 มิ ติของฮาร์ดดิ สก์ที่ใช้

รูปที่ 1 ส่วนประกอบหลักของฮาร์ดดิสก์
รูปที่ 1 แสดงถึงแบบจําลอง 3 มิตขิ องฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8
นิ้วทีม่ ขี ายทัวไปตามท้
่
องตลาด ซึ่งมีส่วนประกอบหลักอันประกอบไป
ด้วย 1. แผ่นดิสก์ 2. แขนหัวอ่าน/เขียน 3. โครงสร้างของฮาร์ดดิสก์(ฝา
ครอบบนและล่าง) และ 4. กรองดักฝุน่ โดยกําหนดให้ทุกชิน้ ส่วนมี
คุณสมบัตเิ ป็ นผนัง (Wall) ทีอ่ ยู่กบั ทีย่ กเว้นแผ่นดิสก์ทต่ี อ้ งกําหนดให้
เป็ นผนังทีส่ ามารถเคลื่อนทีแ่ บบหมุนได้ใน GAMBIT SOFTWARE
ต่อจากนัน้ ก็ทําการสร้างกริดปริมาตร (Grid Volume) ทีแ่ บบจําลอง
คุณสมบัตขิ องกริดปริมาตรดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องกริดปริมาตร
Grid size
0.2, 0.3, 0.5 mm
Grid type
Tetrahedral volume element
Grid number
1,000,000 elements

ตารางที่ 2 เงือ่ นไขขอบเขตของแบบจําลอง
Rotational speed
3600, 5400, 7200 rpm
Basic equation
Navier-Stokes equation
Turbulence model
K-Epsilon(RNG) model
Assumption
No slip at wall
Incompressible flow
Newtonian fluid flow
Constant air properties
Turbulence flow
Reynolds number
12000 at 3600 rpm
16800 at 5400 rpm
22400 at 7200 rpm
Air property
At 50 ° c
3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองทีไ่ ด้จากการคํานวณจะทําการเปรียบเทียบการไหล
ทีค่ วามเร็วรอบต่าง ๆ ดังนี้ คือ 3600, 5400, และ7200 รอบต่อนาที
โดยจะเปรียบเทียบความดันและความเร็วของอากาศที่เกิดขึน้ ภายใน
ฮาร์ดดิสก์ท่รี ะนาบตัด ต่ า ง ๆ คือ ระนาบเดีย วกับ หัว อ่า นบน ระนาบ
เดียวกับหัวอ่านล่าง และระนาบตัดด้านข้างแบบจําลองฮาร์ดดิสก์
3.1 ความดันอากาศภายในฮาร์ดดิ สก์
รูปที่ 2 และ 3 แสดงความดันทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะนาบเดียวกันกับแขน
หัวอ่านบนและล่างตามลําดับ พบว่าความดันสูงสุดเกิดขึน้ ที่ด้านหน้ า
ของแขนหัวอ่านของทีท่ ุกความเร็วรอบเนื่องจากทีบ่ ริเวณนี้แขนหัวอ่าน
ได้วางตัวกัน้ การไหลของอากาศไว้ และยังสังเกตเห็นอีกว่าทีค่ วามเร็ว
รอบ 7200 rpm จะมีค่ ่าความดันมากทีส่ ุดโดยสังเกตุได้จากเฉดสีแดงที่
ค่อนข้างเข้มและจะลดลงเมื่อความเร็วรอบเป็ น 5400 และ 3600 rpm
ตามลําดับ และยังพบอีกว่าช่วงของความดันทีเ่ ป็ นลบ(แรงดูด)และบวก
(แรงผลัก)จะกว้างขึน้ ตามลําดับความเร็วรอบทีส่ ูงขึน้ และความดันจะ
เปลีย่ นจากลบเป็ นบวกเมื่อรัศมีของแผ่นดิสก์มากขึน้ ด้วย รูปที่ 3 จะ
เห็นเป็ นช่องว่าง(พืน้ ทีส่ ขี าว)มากกว่ารูปที่ 2 นัน่ คือผลของรูปร่างของ
พืน้ ผิวด้านล่างทีม่ กี ารยกตัวขึน้ มา

3600 rpm

5400 rpm

จากนัน้ ทําการโดยทีเ่ งือ่ นไขของขอบเขต (Boundary Conditions) ทีใ่ ช้
กับแบบจําลองใน FLUENT SOFTWARE ดังแสดงในตารางที่ 2
7200 rpm
รูปที่ 2 ความดันของอากาศทีร่ ะนาบแขนหัวอ่านบน
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3600 rpm

5400 rpm

7200 rpm
รูปที่ 3 ความดันของอากาศทีร่ ะนาบแขนหัวอ่านล่าง

7200 rpm
รูปที่ 5 ความดันทีก่ ระทํากับแขนหัวอ่าน
ความดันทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ ผ่นดิสก์มคี ่าติดลบ(แรงดูด)ทีศ่ ูนย์กลางของ
แผ่นดิสก์และจะเป็ นบวก(แรงผลัก)เพิม่ ขึน้ เมือ่ รัศมีของแผ่นดิสก์มากขึน้
และสิง่ ทีส่ งั เกตเห็นอีกอย่างคือ ทีค่ วามเร็วรอบ 7200 rpm ความดันทัง้
ที่เ ป็ น บวกและลบจะมีค่ า ที่ม าก (สัง เกตจากเฉดสี) และจะลดลงที่
ความเร็วรอบ 5400 และ 3600 rpm ตามลําดับดังแสดงในรูปที่ 6

ความดันทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะนาบตัดด้านข้างของฮาร์ดดิสก์ดงั แสดงในรูป
ที่ 4 พบว่า ที่บริเวณที่ห่างไกลจากแผ่นดิสก์จะมีความดันเกิดขึ้น
ค่อนข้างสูงและมีค่าเป็ นบวกเนื่องจากห่างจากจุดศูนย์กลางของการ
หมุนโดยเฉพาะทีค่ วามเร็วรอบ 7200 rpm จะมีค่ามากทีส่ ุดและจะลดลง
ทีค่ วามดัน 5400 และ 3600 rpm ตามลําดับ
3600 rpm

3600 rpm

5400 rpm

5400 rpm
7200 rpm
รูปที่ 6 ความดันทีก่ ระทํากับแผ่นดิสก์

7200 rpm
รูปที่ 4 ความดันของอากาศทีร่ ะนาบตัดด้านข้าง
รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความดันที่เกิดขึน้ ทีแ่ ขนของหัวอ่านซึ่ง
ความดันมีค่ามากทีส่ ุดทัง้ แรงผลักและแรงดูดโดยเฉพาะทีค่ วามเร็วรอบ
7200 rpm และจะลดลงเมือ่ ความเร็วรอบเป็ น 5400 และ 3600 rpm
ตามลําดับ

3600 rpm

74

5400 rpm

3.2 ความเร็วอากาศภายในฮาร์ดดิ สก์
รูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าทีค่ วามเร็วรอบค่าหนึ่งความเร็วของอากาศ
จะเพิม่ ขึน้ จากจุดศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ออกไปยังขอบของแผ่นดิสก์ใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นเชิงเส้นดังสมการ v = ω r เมือ่ v คือ ความเร็วเชิง
เส้นของแผ่นดิสก์ ω คือ ความเร็วรอบของแผ่นดิสก์ และ r รัศมี
ของแผ่นดิสก์

รูปที่ 7 ความเร็วเชิงเส้นของอากาศทีใ่ กล้กบั แผ่นดิสก์
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รูปที่ 8 และรูปที่ 9 แสดงความเร็วของอากาศทีร่ ะนาบตัดเดียวกัน
กับแขนหัวอ่านบนและล่างตามลําดับ พบว่าความเร็วของอากาศเพิม่
มากขึน้ ตามรัศมีของแผ่นดิสก์ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะทีค่ วามเร็ว
รอบ 7200 rpm จะเห็นได้ชดั เจนมาก (สังเกตจากเฉดสี) ส่วนความเร็ว
อากาศที่ 5400 และ 3600 rpm จะมีค่าน้อยลงตามลําดับ นอกจากนี้ยงั
พบอีกว่าบริเวณทีห่ ่างจากพืน้ ทีข่ องแผ่นดิสก์ความเร็วของอากาศมีค่า
น้อยมาก

3600 rpm

5400 rpm

7200 rpm
รูปที่ 10 การหมุนวนของอากาศทีเ่ กิดขึน้ ทีด่ า้ นหน้าของแขนหัวอ่าน
3600 rpm

5400 rpm

จากที่กล่าวมาแล้วความเร็วของอากาศจะเพิม่ ขึน้ จากศูนย์กลาง
ของแผ่ น ดิส ก์ อ อกไปยัง ขอบและแสดงให้เ ห็น ว่ า ความเร็ว ด้ า นบน
แผ่น ดิส ก์จ ะมากกว่า ด้านล่ า งของแผ่น ดิส ก์ อันมีผลเนื่ องจากพื้นผิว
ด้านล่างเป็ นพื้นผิวทีไ่ ม่สมํ่าเสมอจึงเป็ นผลให้ความเร็วอากาศช้ากว่า
ด้านบน ดังแสดงในรูปที่ 11

7200 rpm
รูปที่ 8 ความเร็วของอากาศทีร่ ะนาบแขนหัวอ่านบน

รูปที่ 11 ความเร็วของอากาศทีร่ ะนาบตัดด้านข้าง
3600 rpm

5400 rpm

7200 rpm
รูปที่ 9 ความเร็วของอากาศทีร่ ะนาบแขนหัวอ่านล่าง
รูปที่ 10 แสดงลักษณะการหมุนวนของอากาศทีด่ า้ นหน้าของแขน
หัวอ่าน จะสังเกตเห็นว่าทีค่ วามเร็วรอบ 3600 rpm การหมุนวนของ
อากาศจะมีลกั ษณะคล้ายวงกลมเนื่องจากความเร็วค่อนข้างตํ่าแต่เมื่อ
ความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ การหมุนวนของอากาศจะมีลกั ษณะคล้ายวงรีมาก
ขึน้ โดยสังเกตได้จากความเร็วรอบที่ 5400 และ 7200 rpm ตามลําดับ

4. สรุป
จากการศึ ก ษาลัก ษณะการไหลของอากาศที่ เ กิ ด ขึ้น ภายใน
ฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้วที่มขี ายทั ่วไปตามท้องตลาดพบว่าช่วงของ
ความดันจากลบไปเป็ นบวก(แรงดูดไปเป็ นแรงผลัก)จะมีความกว้างมาก
ขึน้ และความดันของอากาศที่เกิดขึน้ ภายในฮาร์ดดิสก์จะมีค่ามากขึ้น
เมือ่ ความเร็วรอบของฮาร์ดดิสก์สงู ขึน้ ความดันของอากาศทีบ่ ริเวณห่าง
จากแผ่นดิสก์จะมี่ค่า เป็ นบวกเสมอ เนื่องจากห่างจากศูนย์กลางการ
หมุน ในส่วนของความเร็วของอากาศบริเวณใกล้กบั แผ่นดิสก์มลี กั ษณะ
เป็ นเชิงเส้นทีท่ ุกความเร็วรอบ นอกจากนี้ความเร็วของอากาศทีบ่ ริเวณ
ด้ า นบนของแผ่ น ดิส ก์ จ ะมีค่ า มากกว่ า ด้ า นล่ า งของแผ่ น ดิส ก์ ท่ีทุ ก
ความเร็วรอบเนื่องจากว่าทีด่ า้ นล้างของแผ่นดิสก์มพี น้ื ผิวทีไ่ ม่สมํ่าเสมอ
จึงมีผลให้ความเร็วลดลง เมื่อพิจารณาถึงเส้นทางการไหลของอากาศที่
ความเร็วรอบค่าหนึ่งทีไ่ หลผ่าน HGA อากาศจะแยกเป็ นสองส่วนคือ
ไหลไปตามแนวรัศมีของแผ่นดิสก์และหักเหไหลเข้าศูนย์กลางการไหล
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกันกับไหลผ่านด้านหน้ าของ HSA แนวเส้นทางการ
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ไหลของทุกความเร็วรอบจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันแต่ท่คี วามเร็วรอบสูง
การไหลของอากาศก็มคี วามเร็วสูงตามด้วย
ผลจากากรศึก ษาในครัง้ นี้ ส ามารถนํ า ไปเป็ น แนวทางในการ
ออกแบบฮาร์ดดิสก์ในกรณีทต่ี อ้ งการเพิม่ ความเร็วรอบการหมุนและยัง
นํ า ไปเป็ น แนวทางในการศึก ษาการสันสะเทื
่
อ นของแผ่นดิส ก์ (Disk
Flutter) และการสันสะเทื
่
อนของแขนหัวอ่าน (Arm Vibration) อันมีผล
สืบเนื่องมาจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ได้
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Abstract
The problem of seepage flow through a dam is
moving boundary problem that is more conveniently
solved by a meshless method than a mesh-based method
such as finite element method (FEM) and finite
difference method (FDM). This paper presents method of
fundamental solutions, which is one kind of meshless
methods, to solve a dam problem using the fundamental
solution to the Laplace’s equation. Solutions on free
surface are determined by iteration and cubic spline
interpolation. The numerical solutions then are compared
with the boundary element method (BEM), FDM and
FEM to display the performance of present method.
Keywords: method of fundamental solutions, seepage,
moving boundary
1. Introduction
The two-dimensional steady state saturated isotropic
seepage flow with moving boundary is described by the
Laplace equation necessary boundary conditions.
Conventional methods used to solve such problem
include FDM, and FEM. These methods are all meshdependent methods because they require boundary-fitted
mesh generation. Alternative methods include BEM and
MFS. Both methods do not require boundary-fitted mesh,
which results in considerable simplification of the
preprocessing step. MFS has additional advantages over
BEM in that it requires only boundary node placement
instead of boundary mesh generation, and it does not
require evaluation of near singular integrals [1]. The basic
idea of MFS is to approximate the solution by forming a
linear combination of known fundamental solutions with
sources located outside the problem domain.
In order to study seepage problem, accurately
defining the position of free surface is very important and
necessary. In the past, many researchers utilized several
methods to determine the location of free surface such as
Aitchison [2], and Westbrook [3] used FDM and FEM, to
solve the position of the moving boundary, respectively.
The conventional BEM was then used to study the
seepage flow through the porous media by Liggett and

Liu [4], and also BEM using hypersingular equations was
proposed by Chen et al. [5].
In this paper, free surface is regarded as a moving
boundary with the over-specified boundary conditions,
and MFS is used to find the location of free surface. The
numerical results of present method are also compared
with FDM, FEM, and BEM solutions.
2. The Seepage Problem
The governing equation of two-dimensional steadystate isotropic seepage flow through a dam can be
described by the Laplace equation as
∇ ϕ =0
2

(1)

where ϕ is the velocity potential. Consider a dam is also
the free surface seepage problem shown as Figure 1. The
piezometric head can be written as
p
ϕ = y+
(2)

γ

where y is the position, p is the pressure, and γ is the
specific gravity of fluid [6]. Therefore, the boundary
conditions are presented in Figure 1.

y
Free surface

e

ϕ = y,
y1

∂ϕ
=0
∂n

d
ϕ=y
ϕ = y1
c
Seepage region
ϕ
=
y
2
∂ϕ
=0
a
b
∂y

∇2ϕ = 0

Separation
point
Seepage face

y2
x

x1
Figure 1. Flow through a 2D rectangular dam
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For moving surface (d-e), the pressure head equal to zero,
thus velocity potential function can be expressed as
ϕ=y
(3)
The moving boundary is the interface between saturated
region and dry region. Boundary conditions at the
moving surface are over-specified. In the following
section, this surface will be determined by using MFS
with the initial guess of moving boundary.

where N1 and N2 are the number of nodes on boundary S1
and S2, respectively, and N = N1 + N 2 . Hence, a (j n +1) can
be determined.
Direction cosine nx and ny in Eq. (5) or Eq. (10) on
free surface can be expressed as
n x = cos α
(11)
(12)
n y = cos β
respectively, and shown in Figure 2.

3. The Method of Fundamental Solutions
For basic idea of MFS is to express ϕ as linear
combination of fundamental solutions [7]. Consider
Figure 1, let D is seepage region that be a bounded,
simply connected domain in R2 with boundary S. On
boundary b-c, c-d, and a-e are Dirichet boundary, and
boundary a-b is Neumann boundary. Boundary d-e is
combined Dirichet and Neumann boundary, or is called
as Robin boundary. For these boundaries can generally
expressed as

ϕ = f ( x, y )
∂ϕ
∂ϕ
nx

∂x

+ ny

∂y

for ( x, y ) on S1 (4)
= g ( x, y )

for ( x, y ) on S 2 (5)

where direction cosine n x and n y are x-, and ycomponents, respectively, of the outward normal unit
vector. The fundamental solution satisfies the solution of
Laplace’s equation as
G ( Pi , Q j ) =

1
log rij
2π

( Pi ∈ D, Q j ∈ Sˆ ) (6)

where
rij = ( xi − ξ j ) 2 + ( yi − η j ) 2

(7)

is an Euclidian distance between two collocation points,
and (ξ j , η j ) are coordinates of source points that located
outside the domain.
Since seepage problem included moving boundary
must be solved iteratively. Suppose that after the nth
iteration, value of ϕ i( n ) are known, values of ϕ i( n+1) at
(n+1)th iteration are to be determined. Therefore, the
approximate solution of Eq. (1) can be represented by a
linear combination of fundamental solution as
N

ϕ i( n+1) = ∑ a (j n+1) G ( Pi , Q j )
j =1

Q j ∈ Sˆ

(8)

where N be number of nodes in boundary domain.
Substituting Eq. (8) into Eqs. (4) and (5) results in a
system of equations:
N

∑ a (j n+1) G ( Pi , Q j ) = f ( xi , y i )
j =1

(i = 1, 2, ..., N 1 )

y

n̂
ny = cos β

S

βα
nx = cosα

x
Figure 2. Direction cosine, and locations of boundary
nodes (black circles) and central boundary
nodes (white circles)
Therefore, each of iteration, direction cosines of moving
boundary nodes are to be determined by using boundary
nodes and central boundary nodes as displayed Figure 2.
For central boundary nodes are interpolated by cubic
spline interpolation (CBI) [8] and [9], when x-coordinate
of those nodes specifically known. Moving boundary is
also obtained by this interpolation technique. CBI is
chosen because it uses third degree polynomials to
connect the data points which often results in strikingly
smooth curve fitting. For separation point is shown in
Figure 1, it is calculated by second degree polynomials
after free surface obtained for each of iteration.
Since the free surface has over specified boundary
conditions, it will be determined iteratively by using
initial guess for moving boundary as shown in Figure 3.
Additionally, Figure3 shows positions of source points in
the space coordinates. It can be seen that the number of
source points is the number of boundary nodes (N). N
source points have the space coordinates as
(ξ i ,η i ) = ( xi , yi ) + BF ⋅ (n x ,i , n y ,i )

(13)

where BF is body factor constant, for this paper, let BF is
equal to 1.0 to determine coordinate of source points.
Each of source points is also located on an imaginary
boundary, which is larger than the actual boundary.

(9)

N
⎡ ∂
⎤
∂
G ( Pi , Q j ) + n y
G ( Pi , Q j )⎥ = g ( xi , yi )
∑ a (j n+1) ⎢n x
j =1
x
y
∂
∂
⎣
⎦
(i = N 1 + 1, N 1 + 2, ..., N 1 + N 2 ) (10)
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4. Results and Discussion
Consider seepage problem, where the upper
hydraulic head y1 = 24, the lower hydraulic head y2 = 4,
and the width of dam x1 = 16. There are 70 nodes
uniformly distributed in the initial guess domain at
assumed separation at y = 14 so that grid spacing is 1.0.
The present numerical solutions of free surface are then
compared with those of Aitchison [2], Westbrook [3], and
Chen et al. [5] as shown Table 1 and Figure 5,
respectively. The number of iterations of present method
is 26.

Figure 3. Sample of boundary nodes (black circles),
initial moving boundary nodes (white circles),
and source points (white squares)
The moving surface location is determined by checking
the criterion of convergence as following
m

ε=

∑ (ϕ i − ϕ i )
n +1

n 2

i =1

m

(13)

∑ (ϕ i )

n 2

i =1

where the symbol m is the total number of boundary
nodes on the moving surface, and the allowable tolerance
used in this paper is 10-4 as same as Chen et al. [5]. The
flowchart of iteration procedure is also displayed in
Figure 4.

Table 1. Moving boundary obtained by different methods
x (m)
MFS
Aitchison Westbrook Chen et al.
(FDM)
(FEM)
(BEM)
1
23.75
23.74
23.64
23.74
2
23.41
23.41
23.32
23.40
3
23.03
23.02
23.06
23.01
4
22.59
22.59
22.52
22.52
5
22.12
22.12
22.12
22.09
6
21.60
21.60
21.55
21.57
7
21.04
21.04
21.07
21.00
8
20.44
20.43
20.36
20.39
9
19.79
19.78
19.81
19.73
10
19.08
19.08
19.07
19.02
11
18.32
18.31
18.26
18.24
12
17.50
17.48
17.45
17.39
13
16.59
16.57
16.45
16.45
14
15.58
15.54
15.51
15.39
15
14.40
14.39
14.33
14.09
16
12.88
12.79
N/A
12.68
For the free surface problem, it is one kind of inverse
problem since boundary is not known in a priori. As a
result, the analytical solution of this problem is difficult
to find. But Aitchison’s solution is based on the semianalytical by using the complex variable method, so these
data are more accurate and believable than other
numerical results. Therefore, it is chosen to compare with
MFS solutions. Results indicate that MFS is capable to
calculate free surface agree with other methods.
The separation point at x = 16 is interesting and
important since a singular point due to the intersection of
the free surface and seepage surface. In addition, this
point presents an important role in term of dam stability.
It is predicted by MFS and compared with other methods
as shown Table 2.

Figure 4. Flowchart of iteration procedure

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

79

25

5.

20

6.

y (m)

7.

15

8.
10
0

4

8
x (m)

12

16

9.

Integral Equation Method for Porous Media Flow.
George Allen and Unwin Inc., Boston
Chen, J. T., Hsiao, C. C., and Lee, Y. T., 2007. Study
of
Free-surface
Seepage
Problem
Using
Hypersingular Equations. Communications in
Numerical Methods in Engineering, Vol. 23, pp. 755769.
Daugherty, R. L., Franzini, J. B., and Finnemore, E.
J., 1989. Fluid Mechanics with Engineering
Applications. McGraw-Hill, Singapore.
Golberg, M. A., 1995. The Method of Fundamental
Solutions for Poisson’s Equation. Engineering
Analysis with Boundary Elements, Vol.16, pp. 205213.
Dechaumphai, P., 1995. Numerical Methods in
Engineering. Chulalongkorn University Press,
Bangkok.
Chapra, S. C., and Canale, R. P., 1990. Numerical
Methods for Engineers. McGraw-Hill, New York.

Figure 5. Locations of initial guess free surface (circles),
free surface at iteration = 10 (diamonds),
free surface at iteration = 20 (triangles), and
final free surface at iteration = 26 (squares).

Table 2. The separation point calculated by different
methods
Reference
Height (m)
MFS
12.88
Aitchison (FDM)
12.79
Westbrook (FEM)
N/A
Chen et al. (BEM)
12.68
5. Conclusion
In this paper, it is shown how to use MFS to solve the
problem of two-dimensional steady-state isotropic
seepage flow. The free surface or moving boundary, and
separation point can be obtained. Although it is only
considered solving dam problem, MFS can be applied to
more general moving boundary problems.
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตและแปรรูปผลิต ภัณฑ์ทท่ี ํา
จากชาเป็ นจํานวนมาก โดยมีแนวโน้มการส่งชาออกสูต่ ลาดโลกมากขึน้
ทุกปี ชาทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในการดื่มชนิดหนึ่งก็คอื ชากึ่งหมัก ซึ่งได้แก่ชาอู
หลง เบอร์ 12 17 เป็ นต้น ขัน้ ตอนที่สําคัญในการผลิตชากึ่งหมักให้ม ี
รสชาติและสีทด่ี นี นั ้ จะขึน้ อยู่กบั ขัน้ ตอนการหมักชา การหมักชาจะทําใน
ห้อ งหมัก ใบชาที่สามารถควบคุม อุ ณ หภูม ิแ ละความชื้น เพื่อ เป็ นการ
ควบคุ ม การเกิด ปฏิกิร ิย า Oxidation จากการศึก ษาพบว่ า สถาน
ประกอบการไม่มขี อ้ มูลการกําหนดสภาวะในห้องหมักใบชาทีเ่ หมาะสม
จากสาเหตุดงั กล่าวจึงกลายมาเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
พัฒนาห้องหมักใบชาและศึกษาสภาวะในห้องหมักใบชาทีท่ าํ ให้น้ําชามี
รสชาติและสีทด่ี ี โดยในการศึกษาได้ทําการสร้างห้องหมักใบชา ขนาด
1 m3 สําหรับใบชาสดปริมาณ 10 kg สามารถควบคุมอุณหภูมใิ ห้อยู่
ในช่วง 15 – 25 ๐C และความชืน้ สัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 60 – 80
%RH สร้า งการทดลองเพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอุ ณ หภู ม ิแ ละ
ความชื้น ที่ม ีผ ลต่ อ รสชาติแ ละสีท่ีด ีข องชา โดยใช้ว ิธ ีก ารพื้น ที่ก าร
ตอบสนอง (response surface method) และการประเมิน ทางด้า น
ประสาทสัมผัส การหาพืน้ ทีก่ ารตอบสนองจะเป็ นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างการยอมรับรวมของผลิตภัณฑ์ต่ออุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์
ทีใ่ ช้ในการหมัก เมือ่ ได้พน้ื ทีผ่ วิ การตอบสนองแล้วนํามาหาค่าเหมาะสม
ทีส่ ุดโดยใช้วธิ กี ารชีเควนเซียลควอดเดรติกโปรแกรมมิง จากการศึกษา
พบว่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ในการหมักใบชาที่
ทํา ให้น้ํ า ชามีร สชาติแ ละสีท่ีด ีค ือ อุ ณ หภู ม ิ 25 ๐ C และค่ า ความชื้น
สัมพัทธ์ 80 %RH
Abstract
Thailand has many productions that make from tea and it
will export to world market every year. Tea is a popular beverage,
especially, semi – fermentation tea such Oolong number 12 and
17, etc. The important process to produce semi – fermentation
tea to be good taste and good color depends on the tea
fermentation process. The tea fermentation process will do in the
tea fermentation room that can control the temperature and the

humidity for controlling the oxidation. From my study reveals the
tea companies have not information of the best state of tea
fermentation room. This cause is a research purpose.
Researchers need to develop the tea fermentation room and to
study the best state of tea fermentation room to be better taste
and color of tea. In this study, researchers build a 1 m3 tea
fermentation room for fermenting 10 kg of fresh tea leaves that
can control the temperature around 15 – 25 ๐C and the relative
humidity is around 60 – 80 %RH. This experiment is to find a
relation between temperature and relative humidity effects on the
good taste and good color of tea with using response surface
method and sensory test. The response surface method is to find
a relation between accept of the temperature effects on
production and the relative humidity, which uses for fermenting.
When the researchers get the response surface, and find the
optimization solution with using sequential quadratic programming. In this study found that the optimum temperature and the
relative humidity of the tea fermentation is 25 c and 80 %RH
respectively.
1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มกี ารผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ที ํา
จากชาเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือ ในปี หนึ่ง ๆ ประเทศ
ไทยมีก ารนํ า เข้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช าจากต่ า งประเทศเป็ น จํ า นวนมาก
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2540 มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศ
รวม 500 ตัน มูลค่า 33 ล้านบาท และส่งออกรวม 197 ตัน มูลค่า 18
ล้านบาท แต่ในปี 2544 มีการนํ า เข้าผลิตภัณ ฑ์ชาคุ ณภาพดีจาก
ต่างประเทศรวม 574.72 ตัน มูลค่า 62.22 ล้านบาท และส่งออกรวม
1,249.36 ตัน มูลค่า 85.97 ล้านบาท จากสถิตดิ งั กล่าวจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้ มการส่งชาออกสู่ตลาดโลกเพิม่ สูงขึน้ ความ
ต้องการของชาในตลาดโลกอยูท่ ่ี 1,095,506 ตันซึง่ เป็ นข้อมูลในปี 2539
(1) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการชาในตลาดโลกแล้ว จึง
เห็นได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ชาจากประเทศไทยยังตํ่ามาก ดังนัน้ โอกาส
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ทางการตลาดของชาไทยในตลาดโลกยังมีอกี มาก ถ้ามีการขยายการ
ผลิตโดยการส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐอย่างจริงจัง ในปจั จุบนั การ
ผลิตชาในประเทศไทยยังมีคุณภาพตํ่าและไม่ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค จําเป็ นต้องปรับปรุงคุณภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิต เพื่อ ให้ได้ย อดชาคุ ณ ภาพดีเ ป็ นวัต ถุ ดิบในการแปรรูป การปรับ
เปลีย่ นไปใช้พนั ธุช์ าให้เหมาะสมสําหรับการผลิตชาแต่ละชนิด ตลอดจน
การปรับปรุง ขันตอนการแปรรู
้
ปให้เหมาะสมกับพันธุช์ าทีเ่ กษตรกรมีอยู่
ให้มคี ุณภาพสูงขึน้ หรือหาแนวทางใหม่ ๆ จะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดโลกให้เพิม่ สูงยิง่ ขึน้
สํา หรับ การแปรรูป ชาในประเทศไทย จากการสํา รวจของกอง
แผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2544 พบว่า (2) ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยซึ่งเป็ นแหล่งปลูกและผลิตชาทีส่ ําคัญ มีพ้นื ที่ปลูกชา
พันธุด์ ที เ่ี หมาะสําหรับการแปรรูปเป็ นชาจีนคุณภาพดีเพียง 3,938 ไร่
ส่วนใหญ่จะดําเนินกิจการโดยชาวต่างประเทศ(ไต้หวัน) ส่วนทีเ่ หลืออีก
70,334 ไร่ ซึง่ เป็ นชาพืน้ เมืองหรือชาลูกผสมระหว่างชาจีนและชาอัสสัม
และเป็ นการดําเนินกิจการของเกษตรกรรายย่อย จากพืน้ ทีป่ ลูกดังกล่าว
พอจะกล่าวได้วา่ ยังคงมีผลผลิตยอดชาพืน้ เมืองเป็ นจํานวนมากทีจ่ ะต้อง
ทําการแปรรูปให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชาทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ ทัง้ การแปรรูปเป็ น
ชาฝรัง่ หรืออาจจะทําการเปลีย่ นพันธุใ์ ห้เป็ นชาพันธุด์ ี ซึง่ การพัฒนาทัง้
ทางด้า นการปรับ ปรุ ง พัน ธุ์แ ละศึก ษาเทคโนโลยีด้า นต่ า ง ๆ ล้ว นมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาให้มคี ุณภาพดี
ขึน้ ตามความต้องการของตลาด
คุณภาพของใบชาที่ดตี ามความต้องการของตลาดนัน้ ขึ้นอยู่กบั
หลายๆ ป จั จัย ด้ว ยกัน เช่ น พัน ธุ์ ช าที่ป ลู ก การดู แ ลรัก ษาชาตัง้ แต่
ขันตอนการปลู
้
ก การดูแลจนกระทั ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ ขัน้ ตอนการ
เก็บ และขัน้ ตอนการแปรรูป ดัง นัน้ ทุ ก ๆ ขัน้ ตอนล้ว นมีค วามสํา คัญ
ทัง้ สิน้ ชาทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมและเป็ นทีต่ อ้ งการในตลาดโลกชนิดหนึ่งก็คอื ชา
กึง่ หมัก ซึง่ ได้แก่ชาอูหลง เบอร์ 12 และ เบอร์ 17 เป็ นต้น ขัน้ ตอนที่
สําคัญในการผลิตชากึง่ หมักให้มรี สชาติและสีทด่ี นี นั ้ จะขึน้ อยู่กบั ขัน้ ตอน
การหมักชาก่อนเข้าสู่กระบวนการอบลดความชืน้ การหมักชาจะทําใน
ห้อ งหมัก ใบชาที่สามารถควบคุ ม อุ ณ หภูม ิแ ละความชื้น เพื่อ เป็ นการ
ควบคุมการเกิดปฏิกริ ยิ า Oxidation [3-4] ปญั หาที่พบจากสถาน
ประกอบการก็คอื การออกแบบและการสร้างห้องหมักใบชานัน้ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และยังต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ดังนัน้ ห้องหมัก
ใบชาจึงมีเฉพาะในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่เท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ใน
การออกแบบและสร้ า ง ห้ อ งห มั ก ใบชาที่ ม ี อ ยู่ ใ นป ัจ จุ บ ั น นั ้ น
ผู้ป ระกอบการจะต้อ งนํ า เข้า อุ ป กรณ์ แ ละบุ ค ลากรในการสร้า งเกือ บ
ทัง้ หมดมาจากต่างประเทศ และเมื่อดูรายละเอียดเกีย่ วกับอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทใ่ี ช้สร้างแล้วนัน้ จะเห็นได้วา่ ถ้ามีการใช้อุปกรณ์และบุคลากร
ภายในประเทศ จะเป็ นผลให้สามารถสร้างได้ในราคาทีถ่ กู ลง และปญั หา
ทีพ่ บอีกประการหนึ่งก็คอื ห้องหมักใบชาทีม่ ใี ช้อยู่ในปจั จุบนั นัน้ การ
ปรับตัง้ ค่าความชืน้ และอุณหภูมใิ นห้องหมักใบชาจะใช้ขอ้ มูลจากผูผ้ ลิต
ทีก่ ําหนดมาให้จงึ ทําให้ได้สภาวะทีไ่ ม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ และชนิดของ
ชาอย่างแท้จริง ดังนัน้ ถ้ามีการวิจยั และพัฒนาการออกแบบห้องหมักใบ
ชาอย่างแท้จริง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสร้างห้อง
หมักใบชา และหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการหมักใบชา ก็จะเป็ นผล

ให้ผปู้ ระกอบและเกษตรกรผูป้ ลูกชารายย่อยสามารถเป็ นเจ้าของห้อง
หมักใบชาได้ ซึง่ เป็ นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตชาภายในประเทศ
ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้สงู ยิง่ ขึน้
จากหลักการและเหตุผลทีไ่ ด้กล่าวไว้เบือ้ งต้นแล้ว จึงเป็ นสาเหตุให้
งานวิจยั ฉบับนี้มุ่งศึกษาพัฒนาและนํ าเอาความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการ
ออกแบบและผลิตทีท่ นั สมัย เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบห้อง
หมักใบชา และศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการหมักใบชาทีท่ าํ ให้ชา
มีรสชาติและสีทด่ี ี
2. อุปกรณ์
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทีต่ ้องการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดของ
สภาวะในการหมัก ใบชาที่ทํ า ให้ ช ามีร สชาติ แ ละสีท่ีดี ด้ ว ยวิธ ีก าร
ออกแบบการทดลอง ดังนัน้ เราจะต้องทําการสร้างห้องหมักใบชา ขนาด
1 m3 ซึ่งสามารถหมักใบชาได้ครัง้ ละ 10 กิโลกรัมและสามารถควบคุม
อุณหภูมใิ ห้อยู่ในช่วง 10 – 25 ๐C และความชืน้ สัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง
ระหว่า ง 30 – 80 %RH อุ ปกรณ์ ห้อ งหมักใบชาสามารถแสดงได้ด งั
รูปที่ 1

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์หอ้ งหมักใบชา
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3. วิ ธีการทดสอบ
การทดสอบหาสภาวะที่เ หมาะสมที่สุ ด ในห้อ งหมัก ใบชา จะมี
ขัน้ ตอนการทดสอบดังนี้ สร้างการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีม่ ผี ลต่อรสชาติและสีทด่ี ขึ องนํ้าชา โดยใช้วธิ กี าร
พื้นที่ก ารตอบสนองและการประเมินทางด้า นประสาทสัมผัส เมื่อ ได้
สมการแสดงพื้นผิวการตอบสนอง หลังจากนัน้ นํ ามาหาค่าเหมาะสม
ทีส่ ดุ ของสภาวะในห้องหมักใบชา
3.1 การวิ เคราะห์พนื้ ที่ผิวการตอบสนองสําหรับข้อมูล
ทางด้านประสาทสัมผัส [5]
การสร้า งการทดลองเพื่อ หาความสัมพันธ์ร ะหว่างอุ ณ หภูมแิ ละ
ความชื้นสัมพัทธ์ทม่ี ผี ลต่อรสชาติและสีทด่ี จี ะออกแบบการทดลองเป็ น
แบบ 22 Factorial โดยมี 9 สิง่ การทดลอง จากนัน้ นําผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้แต่
ละสิง่ ทดลองไปทําการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้
ทดสอบชิมจํานวน 1 คน แสดงได้ดงั รูปที่ 2 โดยดูลกั ษณะการยอมรับ
รวมของนํ้าชาอันได้แก่ ลักษณทีป่ รากฎ (คํานึงถึงเฉพาะ สีและความขุน่
ของนํ้ า ชา และรสชาติ (คํ า นึ ง เฉพาะความหวานและความฝาด)
ต่อจากนัน้ คํานวณหาค่า Ratio score การออกแบบการทดลองสามารถ
แสดงได้ดงั ในตารางที่ 1 ในการหาพืน้ ทีผ่ วิ การตอบสนองจะใช้พหุนาม
กําลัง 1

(ก)

(ข)
รูปที 2 (ก) แสดงการเตรียมนําชา
(ข) แสดงการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
โดยใช้ผทู้ ดสอบชิม

ตารางที่ 1 แสดงการออกแบบการทดลอง 2 2 Factorial design ของ
การหาพืน้ ทีก่ ารตอบสนองนํ้าชา
สิง่ ทดลอง
อุณหภูม ิ
ความชืน้ สัมพัทธ์
( x1 )
( x2 )
1
25
60
2
25
80
3
15
60
4
15
80
5
20
70
6
20
70
7
20
70
8
20
70
9
20
70
3.2 การหาค่าเหมาะสมที่สดุ [6]
จากความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ทม่ี ผี ลต่อ
รสชาติและสีทด่ี (ี ค่าการยอมรับรวม)
สามารถเขียนเป็ นปญั หาการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดได้ดงั นี้
max f ( x) = ค่าการยอมรับรวม
เมือ่
15 ≤ x1 ≤ 25 ( x1 = อุณหภูม)ิ
(1)
60 ≤ x 2 ≤ 80 ( x 2 = ความชืน้ สัมพัทธ์)
จากสมการที่ 1 หาจุดเหมาะสมทีส่ ุดโดยใช้วธิ กี าร Sequential
quadratic programming (SQP) โดยทําการเขียนโปรแกรมใน
โปรแกรมสําเร็จรูปทีม่ ชี อ่ื ว่า MATLAB
4. ผลการทดสอบและอภิ ปรายผล
ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสสามารถแสดงได้ดงั ใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่า ratio score ของการยอมรับรวมของชา
สิง่
อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม ชื้ น การยอมรั บ
ทดลอง ( x1 )
สั ม พั ท ธ์ รวม
( x2 )
1
25
60
0.6
2
25
80
0.6
3
15
60
0
4
15
80
0.5
5
20
70
0.6
6
20
70
0.6
7
20
70
0.6
8
20
70
0.6
9
20
70
0.6
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จากผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสสามารถคํานวณหาสมการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอูณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ต่อการยอมรับ
รวมของชาได้ดงั นี้
ค่าการยอมรับรวม = -1.0528+ 0.035 (อุณหภูม)ิ +0.0125(ความชื้น
สัมพัทธ์)
(2)
จากปญั หาการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุด (1) และสมการแสดงค่าการยอมรับ
รวมของผลิตภัณฑ์ (2) นําไปเขียนโปรแกรมการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดใน
โปรแกรมสํา เร็จรูปที่เรียกว่า MATLAB โดยใช้อลั กอริธ่มึ สําเร็จรูป ที่
เรียกว่า fmincon พบว่าอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดในการหมักใบชาทีเ่ ป็ น
ผลให้ชามีรสชาติและสีทด่ี ี คือ อุณหภูม ิ 25 ๐C และค่าความชืน้ สัมพัทธ์
80 %RH กราฟแสดงพืน้ ผิวของสมการแสดงพืน้ ผิวตอบสนองสามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 3

X: 25
Y: 80
Z: 0.8222

1

0.8

0.6

0.4

0.2
80
60

25
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รูปที่ 3 กราฟแสดงพืน้ ผิวของสมการแสดงพืน้ ผิวตอบสนอง
จากผลการทดสอบแสดงสมการพืน้ ผิวการตอบสนองทีใ่ ช้พหุนามกําลัง
1 เพียงพอในการแทนพืน้ ผิวของปญั หา และจากผลการหาค่าเหมาะสม
ที่สุ ด (จุ ด สูง สุด )จะสอดคล้อ งกับ กราฟแสดงพื้น ผิว ของสมการแสดง
พืน้ ผิวการตอบสนอง
5. สรุปผลการทดลอง
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ อ้ งการพัฒนาห้องหมักใบชาและ
ศึกษาสภาวะในห้องหมักใบชาทีท่ ําให้น้ําชามีรสชาติและสีทด่ี ี โดยใน
การศึกษาได้ทาํ การสร้างห้องหมักใบชา ขนาด 1 m3 ทีส่ ามารถควบคุม
อุณหภูมใิ ห้อยู่ในช่วง 15 – 25 ๐C และความชืน้ สัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง
ระหว่าง 60 – 80 %RH สร้างการทดลองเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมแิ ละความชื้นที่มผี ลต่อรสชาติและสีท่ดี ขึ องชา โดยใช้วธิ กี าร
พื้นที่การตอบสนองและการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส จะได้
สมการแสดงความสัมพันธ์ดงั แสดงในสมการ (2) จากการศึกษาพบว่า
อุณหภูมแิ ละความชื้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการหมักใบชาทีท่ ําให้น้ํ าชามี
รสชาติและสีทด่ี คี อื อุณหภูม ิ 25 ๐C และค่าความชืน้ สัมพัทธ์ 80 %RH
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Abstract
An adaptive meshing technique is combined with the
Discrete Kirchhoff Triangle (DKT) to analyze plate
bending problems. The DKT plate bending finite element
formulation with detailed finite element matrices are
derived. An adaptive meshing technique is applied to
generate small elements in the regions of high stress
gradient to improve the computed solutions. Larger
elements are generated in the other regions to reduce the
problem unknowns and thus the computational time. The
efficiency of the combined method is evaluated by
several problems. Results show that the combined
method can improve the solution accuracy and reduce the
computational effort.
Keywords: finite element, adaptive mesh, plate bending,
Discrete Kirchhoff Triangle
1. Introduction
The finite element method has been widely used for
the analysis of plate bending problems. Different types
of plate bending elements have been developed during
the past decades. One of the element types which provide
high solution accuracy for the analysis of plate bending,
is the Discrete Kirchhoff Triangle (DKT) [1]. The threenode triangular DKT element is studied in this paper in
order to combine with an adaptive meshing technique to
improve the overall analysis solution accuracy. Detailed
formulation and the corresponding finite element
matrices of the DKT element are presented. The
performance of the DKT element alone will be evaluated
by a problem that has exact solution. The adaptive
meshing technique presented herein generates small
clustered elements in the regions of high stress gradients
to provide higher solution accuracy. At the same time,
larger elements are generated in the other regions to
reduce the total number of unknowns and the
computational time. Because the technique generates
appropriate element sizes automatically, it is thus suitable
for complex problems where a priori knowledge of the
solutions does not exist. Herein, the technique has been
combined with the DKT element for the analysis of plate
bending in three-dimensional structures. Such structures

are commonly modeled by using two-dimensional
membrane and plate bending finite elements.
The governing differential equations for predicting
the structural response due to mechanical load will be
presented first. Then, the corresponding finite element
equations and the associated element matrices will be
derived and presented. The basic concepts of the
adaptive meshing technique and the selection of the
meshing parameters used for construction of new meshes
will be explained. Finally, the performance of the DKT
element and the adaptive meshing technique are
evaluated by analyzing several examples.
2. Governing Equations
The equations for the in-plane deformation and the
transverse deflection of a plate that lies in a local x-y
coordinate system are briefly described herein.
2.1 In-Plane Deformation
The equations for the in-plane deformation are given
by the two-dimensional equilibrium equations in the form
∂σ x ∂τ xy
+
+ Fx = 0
(1)
∂x
∂y
∂τ xy ∂σ y
+
+F y = 0
(2)
∂x
∂y
The stress components σ x , σ y and τ xy are related to the
strain components by the generalized Hooke’s law as
{σ } = [C ]{ε }
(3)
where {σ } contains the stress components σ x , σ y and

τ xy , and [C ] is the material stiffness matrix. For the

plane stress case these material matrices are given in Ref.
[2]. The vector of the strain components is related to the
displacement gradients given by,
{ε }T = ⎢⎢ ∂u ∂v ∂u + ∂v ⎥⎥
(4)
⎣ ∂x ∂y ∂y ∂x ⎦
2.2 Transverse Deflection
The equation for the transverse deflection, w, in the
z-direction normal to the x-y plane of a thin plate, is given
by the equilibrium equation [3] as,
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⎛ ∂4w
∂4w
∂4w ⎞
D⎜⎜ 4 + 2 2 + 4 ⎟⎟ =
∂x ∂y
∂y ⎠
⎝ ∂x

p ( x, y )

(5)

where p(x, y ) is the applied lateral load normal to the
plate and D is the bending rigidity. The bending rigidity
is defined by,
Et 3
(6)
D =
12(1 − ν 2 )
where E is the modulus of elasticity, t is the thickness of
the plate and ν is the Poisson’s ratio.

3. Derivation of Finite Element Equations
The constant strain triangle (CST) and the Discrete
Kirchoff Triangle (DKT) finite elements are used for the
in-plane deformation and the transverse deflection,
respectively.
3.1 Constant Strain Triangle (CST)
The three-node CST element assumes a linear
displacement distribution over the element. The element
equations can be derived by applying the method of
weighted residuals to the governing differential
equations, Eq. (1) and (2), which leads to the element
equations in the form of,
[K m ] {δ m } = {F }
(7)
where the vector {δ m } contains the element nodal
unknowns of the in-plane displacements in the element
local x-y coordinate directions. There are two in-plane
displacements per nodes or six unknowns per element.
The element stiffness matrix, [K m ] , that appears in Eq.
(7) is defined by Eq. (8).
[K m ] = [Bm ] T [C ][Bm ] t A
(8)
where the strain-displacement interpolation matrix, [Bm ] ,
is given in Ref. [2]. The vector {F } on the right-handside of Eq. (7) contains the applied mechanical forces at
element nodes.
3.2 Discrete Kirchoff Triangle (DKT)
The three-node DKT element assumes a cubic
distribution of the transverse deflection over the element
[1]. The element equations can be derived by applying
the method of weighted residuals to the plate bending
equations, Eq. (5), which leads to the element equations
in the form,
[K b ] {δ b } = Fp
(9)

{ }

where the vector {δ b } contains the element nodal
unknowns of the transverse deflections and the rotations.
Each node has a transverse deflection in the element local
z-coordinate direction and two rotations about the
element local x-y coordinate directions. Thus there are
nine degrees of freedom per element. The element
stiffness matrix, [K b ] , and the nodal force vector due to
the applied loads, F p , are defined by,

{ }
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[K b ]

=

∫ [B ]
b

[D][Bb ] dA

(10)

p dA

(11)

T

A

{Fp }

=

∫ [N ]

T

A

where the strain-displacement interpolation matrix, [Bb ] ,
is defined by,
⎡
⎤
⎢ ∂H ⎥
⎢ ∂H ⎥
y31 ⎢ x ⎥ + y12 ⎢ x ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣ ∂ξ ⎦
⎣ ∂η ⎦
⎥
⎢ ∂H y ⎥
⎢ ∂H y ⎥
1 ⎢
⎥
− x31 ⎢
[Bb ] = ⎢
⎥ − x12 ⎢
⎥
2A ⎢
⎥
⎣ ∂ξ ⎦
⎣ ∂η ⎦
⎢
⎢ ∂H y ⎥
⎢ ∂H y ⎥ ⎥
⎢ ∂H x ⎥
⎢ ∂H x ⎥
⎢− x31 ⎢
⎥ − x12 ⎢ ∂η ⎥ + y31 ⎢ ∂ξ ⎥ + y12 ⎢ ∂η ⎥ ⎥
⎢⎣
⎣ ∂ξ ⎦
⎣
⎦
⎣
⎦
⎣
⎦ ⎥⎦

(12)
where
P6 (1 − 2ξ ) + η (P5 − P6 )
⎫
⎧
⎪
⎪
(
)
(
)
1
2
ξ
η
q
q
q
−
−
+
6
5
6
⎪
⎪
⎪− 4 + 6(ξ + η ) + r6 (1 − 2ξ ) − η (r5 + r6 )⎪
⎪
⎪
− P6 (1 − 2ξ ) + η (P4 + P6 )
⎪
⎪
⎧ ∂H x ⎫ ⎪
⎪
q6 (1 − 2ξ ) + η (q4 − q6 )
⎬
⎬=⎨
⎨
ξ
∂
⎭ ⎪
⎩
− 2 + 6ξ + r6 (1 − 2ξ ) + η (r4 − r6 ) ⎪
⎪
⎪
− η (P4 + P5 )
⎪
⎪
⎪
⎪
η (q4 − q5 )
⎪
⎪
⎪⎭
⎪⎩
η (r4 − r5 )

(13)

⎧ t6 (1 − 2ξ ) + η (t5 − t6 ) ⎫
⎪ 1 + r (1 − 2ξ ) − η (r + r ) ⎪
6
5
6 ⎪
⎪
⎪ − q6 (1 − 2ξ ) + η (q5 + q6 ) ⎪
⎪
⎪
− t6 (1 − 2ξ ) + η (t 4 + t6 ) ⎪
⎧ ∂H y ⎫ ⎪⎪
⎪
⎬ = ⎨− 1 + r6 (1 − 2ξ ) + η (r4 − r6 )⎬
⎨
ξ
∂
⎭ ⎪ − q (1 − 2ξ ) − η (q − q ) ⎪
⎩
6
4
6 ⎪
⎪
− η (t 4 + t5 )
⎪
⎪
⎪
⎪
η (r4 − r5 )
⎪
⎪
⎪⎭
⎪⎩
− η (q4 − q5 )

(14)

− P5 (1 − 2η ) + ξ (P5 − P6 )
⎧
⎫
⎪
⎪
q5 (1 − 2η ) − ξ (q5 + q6 )
⎪
⎪
⎪− 4 + 6(ξ + η ) + r5 (1 − 2η ) − ξ (r5 + r6 )⎪
⎪
⎪
ξ (P4 + P6 )
⎪
⎪
⎧ ∂H x ⎫ ⎪
⎪
ξ (q4 − q6 )
⎨
⎬=⎨
⎬
∂
η
⎩
⎭ ⎪
⎪
ξ (r4 − r6 )
⎪
⎪
P5 (1 − 2η ) − ξ (P4 + P5 )
⎪
⎪
⎪
⎪
(
)
(
)
−
+
−
q
1
2
η
ξ
q
q
5
4
5
⎪
⎪
⎪⎩ − 2 + 6η + r5 (1 − 2η ) + ξ (r4 − r5 ) ⎪⎭

(15)
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⎧ − t5 (1 − 2η ) + ξ (t5 − t 6 ) ⎫
⎪ 1 + r (1 − 2η ) − ξ (r + r ) ⎪
5
5
6 ⎪
⎪
⎪ − q5 (1 − 2η ) + ξ (q5 + q6 ) ⎪
⎪
⎪
ξ (t 4 + t6 )
⎪
⎧ ∂H y ⎫ ⎪⎪
⎪
ξ (r4 − r6 )
⎬=⎨
⎨
⎬
∂
η
⎭ ⎪
⎩
⎪
− ξ (q4 − q6 )
⎪
⎪
⎪ t5 (1 − 2η ) − ξ (t 4 + t5 ) ⎪
⎪
⎪
⎪− 1 + r5 (1 − 2η ) + ξ (r4 − r5 )⎪
⎪⎩ − q5 (1 − 2η ) − ξ (q4 − q5 ) ⎪⎭

(16)

The coefficients Pk , qk , rk and t k , k = 4, 5, 6 depend
on the element shape and are given by,
3 xij yij
−6 xij
Pk = 2
(17) ; qk =
(18)
l ij
l 2ij
rk =

3 yij2

(19) ;

l 2ij

tk =

−6 yij

l 2ij

l ij = xij2 + yij2

(20)

(21)

where the coefficients xij and yij , i, j = 1, 2, 3 are
defined in terms of element nodal coordinates by,
xij = xi − x j

(22) ;

yij = yi − y j

(23)

The matrix [D ] in Eq. (10) is the plate material stiffness
matrix defined by,

[D]

⎤
⎡
1 ν
0 ⎥
⎢
Et
⎢ν 1
=
0 ⎥
12(1 − ν 2 ) ⎢
1 −ν ⎥
⎥
⎢0 0
2 ⎦
⎣
3

(24)

The above finite element matrices are in closed-form so
that they can be implemented in the computer program
directly [4].
4. Adaptive Meshing Technique
4.1 Adaptive Meshing concept
The basic idea of adaptive meshing [5] is to construct
a completely new mesh based on the solution obtained
from the previous mesh. The new mesh will have small
elements in regions of large changes in solution gradients
and large elements in regions where the gradient changes
are small. Proper nodal spacings used for constructing a
new mesh are determined by using the solid mechanics
concept of finding the principal stresses, σ 1 and σ 2 ,
from a given state of stresses, σ x , σ y and τ xy , i.e.,
⎡σ x τ xy ⎤
0⎤
⎡σ
⇒ ⎢ 1
(25)
⎢τ
⎥
⎥
⎣ 0 σ2⎦
⎣ xy σ y ⎦
At a typical node in the previous mesh, the second
derivatives of the key parameter for meshing, φ ,
(analogous to the stress components in Eq. (25)) are

computed and the two eigenvalues (analogous to the
principal stresses) are then determined,
⎡ ∂ 2φ
∂ 2φ ⎤
⎥
⎢ 2
0⎤
⎡λ
∂x∂y ⎥
⎢ ∂x
⇒ ⎢ 1
(26)
⎥
2
2
⎢∂ φ
∂ φ⎥
⎣ 0 λ2 ⎦
⎢
2 ⎥
⎣ ∂x∂y ∂y ⎦

The larger eigenvalue, λ = max(λ1 , λ2 ) , is then selected
for that node and the same process is repeated for all the
other nodes. Proper nodal spacings, denoted by h , used
for constructing a new mesh are then determined from the
condition required to procedure an optimal mesh;
2
λh 2 = constant = λmax hmin
(27)

where λmax is the largest eigenvalue of all nodes in the
previous mesh and hmin is the specified minimum nodal
spacing for the new mesh.
4.2 Meshing Parameters
The adaptive meshing technique requires a selection
of proper key parameters ( φ in Eq. (26)). For structural
problems under mechanical load, stress is an appropriate
choice. However, the key parameter representing the
stress should be a scalar quantity (directionally
independent) such as the Von Mises stress defined in two
dimensions by,
1
2
σ Von Mises =
σ x − σ y 2 + σ x2 + σ y2 + 6τ xy
(28)
2
For plate bending analysis, the Von Mises stress is used
as a key parameter for meshing simultaneously so that the
new mesh can capture the high stress concentration.

(

)

5. Applications
Three example problems are presented in this
section. The first example is chosen to evaluate the
performance of the DKT plate bending element. The
second example demonstrates the effectiveness of the
adaptive meshing technique combining with the DKT
element. The third example combines both the CST and
DKT elements, and demonstrates the capability of the
adaptive meshing technique for 3D plate structures.
5.1 Partially loaded simply supported square plate
A square 2×2 m simply supported plate with a
thickness of 0.01 m, subjected to a partially distributed
load of 1 kN/m2, is shown in Fig. 1. The plate is assumed
to have the modulus of elasticity of 7.2×1010 N/m2 and
the Poisson’s ratio of 0.25. The exact transverse
deflection can be derived [3] and is given by,
mπy
⎧
∞
cosh
(
4 pa 4
mπu ⎪⎪
− 1)( m −1) / 2
a
sin
w=
⎨1 −
2a ⎪
cosh α m
Dπ 5 m =1,3,5,...
m5
⎪⎩
⎡
sinh 2γ m ⎤
⎢cosh (α m − 2γ m ) + γ m sinh (α m − 2γ m ) + α m
⎥
2
cosh α m ⎦
⎣

∑

+

cosh (α m − 2γ m ) mπy
mπy ⎫
mπx
sinh
⎬ sin
2 cosh α m
a
a ⎭
a
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Due to symmetry, a quarter of the plate is analyzed. The
result of the transverse deflection obtained from the DKT
element is shown in Fig. 2. Figure 3 shows the predicted
transverse deflections along the x-direction obtained from
the DKT element as compared to the exact solution. The
figure shows good comparison of the two solutions.
z

y

p = 1,000 N/m 2

E = 7.2×10 N/m
ν = 0.25
10

2

1m

2m

x

t = 0.01 m

1m
2m

Figure 1. Problem statement of a simply supported
square plate subjected to a partially distributed
load.

mesh solution are used as the key parameter for the
adaptive remeshing. The new adaptive mesh, with 849
nodes and 1604 elements, is shown in Fig. 5(b). Small
elements are generated to concentrate in the region of
high stress gradients near the end of the cutout to provide
a more accurate stress solution. The second adaptive
mesh with 1493 nodes and 2846 elements and the third
adaptive mesh with 1953 nodes and 3734 elements are
shown in Fig. 5(c) and 5(d) respectively. The figures
show more refined elements are created in that region to
capture the high stress concentration in order to increase
the solution accuracy. Figure 6 shows that the predicted
maximum Von Mises stress converges to the value of
2.40 GPa with the increase of the refined elements in the
high stress concentration region. The deflection of the
plate and the Von Mises stress contours by using the third
adaptive finite element mesh are also shown in Fig. 7 and
Fig. 8 respectively. Details of the Von Mises stress
contours near the intense stress location are presented in
Fig. 9.
E = 1.9×1011 N/m2
ν = 0.3
thickness = 2 mm

p = 1 kN/m
20 cm

Deflection

0
- 0.002

y

- 0.004

x

z

r = 1 cm

y

19 cm

x
40 cm

Figure 2. Predicted deflection of the plate using DKT
plate bending element.

19 cm

Figure 4. Problem statement of a plate with narrow cut
subjected to vertical loading.

x
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.000
-0.001
-0.002

w(x,0)
-0.003
-0.004
-0.005

(a)

(b)

(c)

(d)

Exact
DKT elements

-0.006

Figure 3. Comparative transverse deflections from DKT
finite element model with the exact solution
along x-direction for a simply supported square
plate under partially distributed load.
5.2 Plate with narrow cut subjected to vertical loading
The problem statement of the plate with narrow cut
subjected to vertical loading is shown in Fig. 4. The plate
is subjected to the uniform vertical load p = 1 kN/m along
one edge of the plate. The initial unstructured mesh
consists of 299 nodes and 543 elements as shown in Fig.
5(a). The Von Mises stresses obtained from this initial

88

Figure 5. Unstructured DKT finite element meshes:
(a) initial mesh, (b) 1st adaptive mesh, (c) 2nd
adaptive mesh, and (d) 3rd adaptive mesh.
It is important to note that the adaptive meshing
technique automatically generates refined elements in the
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region of high stresses. A priori knowledge of the
solution to the problem is not needed before performing
the analysis. The technique thus provides an advantage
over the standard finite element procedure especially for
more complex problems, such as the structure which will
be presented in next example, where a priori knowledge
of the solution does not exist.

1.50 GPa
1.80 GPa
2.10 GPa
Max V-M stress
= 2.40 Gpa

0.90 GPa

Maximum Von Mises stress

3.0E+09
2.5E+09
rd

nd

2 adaptive
1 adaptive

3 adaptive

st

2.0E+09
1.5E+09

Initial Mesh

1.0E+09
5.0E+08
0.0E+00
0

500

1000

1500

2000

2500

Number of nodes

Figure 9. Predicted Von Mises stress contours of the
plate using DKT 3rd adaptive finite element
mesh in the region of high stresses.
5.3 Plate attached with roof-like section subjected to
vertical loading
To demonstrate the capability of the adaptive
meshing technique for stress analysis of more complex
plate structures, a plate attached with roof-like section
subjected to vertical loading is considered. A problem
statement of this example is presented in Fig. 10. The
square plate is clamped along the edge x=0 and subjected
to the uniform vertical load along the opposite edge.

Figure 6. The convergence of predicted maximum Von
Mises stress by using DKT adaptive finite
element mesh.

8 cm

z
8 cm

60o

E = 1.9×1011 N/m2
ν = 0.3
thickness = 5 mm

16 cm

y

32 cm

x

0.1
0

Deflection

0.2

p = 2 kN/m

80 cm

80 cm

-0.1

Figure 7. Predicted deflection of the plate using DKT 3rd
adaptive finite element mesh.
0.15 GPa
0.30 GPa
0.45 GPa

0.60 GPa
0.75 GPa

Figure 8. Predicted Von Mises stress contours of the
plate using DKT 3rd adaptive finite element
mesh.

Figure 10. Problem statement of a plate attached with
roof-like section subjected to the uniform
vertical load.
Due to symmetry, the right half of the plate is
analyzed. The initial unstructured coarse mesh consists
of 264 nodes and 458 elements as shown in Fig. 11. The
predicted Von Mises stress contours of the initial mesh
are shown in Fig. 12. With these stresses, the new
adaptive mesh with 865 nodes and 1645 elements shown
in Fig. 13 is constructed. Small elements are generated to
concentrate in the high stress regions at the corner of the
intersection between the square plate and the roof-like
section, while larger elements are generated in the other
regions. The new refined mesh provides a more accurate
and smooth stress distribution solution as shown in Fig.
14. The deflection of the new mesh of the plate is also
shown in Fig. 15.
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0.05

z

0

-0.05
0

Figure 11. Initial finite element mesh of the plate attached
with roof-like section.

25 MPa
125 MPa
250 MPa
175 MPa
125 MPa
75 MPa
25 MPa

Figure 12. Predicted Von Mises stress contours of the
plate attached with roof-like section using
initial finite element mesh.

0
0.1
Y 0.2

0.2
0.3

0.4

0.6
0.8

0.4
X

Figure 15. Predicted deflection of the plate attached with
roof-like section using adaptive finite element
mesh.
6. Conclusion
An adaptive meshing technique combined with the
DKT finite element for plate bending analysis was
presented. The DKT plate bending element has been
combined with the adaptive meshing technique to
improve the solution accuracy and reduce the
computational effort. The examples presented in this
paper demonstrated that the adaptive meshing technique:
(1) reduces modeling effort because a priori knowledge
of the solution is not required; (2) provides improved
solution accuracy by adapting the mesh to the physics of
the solutions; (3) reduces the total number of elements
used in the finite element modeling by automatically
generating small elements in the regions with high
solution gradients and large elements in the other regions.
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Abstract
The adaptive nodeless variable finite element method
for convectively-cooled solids is presented. The nodeless
variable finite element method is developed for analyzing
heat transfer in solids that is coupled with the flow in
channels.
The nodeless variable element employs
quadratic interpolation functions to provide higher
solution accuracy without requiring actual nodes. The
coupled fluid/solid solution is further improved by
incorporating an adaptive meshing technique. Several
examples are presented to demonstrate the efficiency of
the combined method.
Key words: Adaptive mesh, nodeless variable Finite
element, convectively-cooled solids.
1. Introduction
Design and analysis of convectively-cooled solids are
encountered in many practical engineering problems.
Currently, the finite element method is widely used to
solve for the temperature distribution in solids, as well as
the behavior of the fluid flow [1-3]. The problem is more
complicated when the coupled analysis is required to
predict the solid and fluid behavior simultaneously. Such
analysis is known as the conjugate heat transfer [4-5] that
needs immense effort to solve the Navier-Stokes
equations of the fluid. Recently, the nodeless variable
finite element [6-7] has been developed to provide higher
solution accuracy without requiring actual nodes. In
addition, the solution accuracy can be further improved
by using the adaptive finite element technique [3,6-7].
The technique generates small elements clustered in the
high temperature gradient regions to provide accurate
solution. Larger elements are generated in the other
regions where the temperature is uniform to reduce the
number of unknowns and computational time.
In this paper, an adaptive nodeless variable finite
element method is developed to predict the temperatures
in the solid and the fluid flowing in a channel.
Convection heat transfer between the solid and fluid is
included along the solid/fluid interface. For a fluid flow
through a channel, the fluid analysis may be treated as
one dimensional flow. In this case, the couple solid/fluid
analysis can be simplified so that the computational effort

is reduced significantly. Heat transfer in the fluid thus
can be characterized by the fluid bulk temperature and the
convection coefficient. The solid/fluid heat transfer is
then coupled and their solutions can be solved
simultaneously. The nodeless variable finite element is
employed to improve the predicted temperature
distribution. The nodeless variable finite element uses
the quadratic interpolation functions to describe the
temperature distribution over the element. The use of the
nodeless variable finite element can also be referred to as
a hierarchical methodology, since the element reduces to
the standard linear element when the nodeless variables
are constrained to zero or eliminated.
To further improve the predicted solution of the solid
and fluid temperatures, an adaptive finite element
technique has been incorporated. Examples are presented
in the paper to demonstrate the efficiency of the proposed
method. These examples are a convectively-cooled solid
subjected to uniform heating and a plate with intense
heating.
2. Theoretical formulation
2.1 Governing equations
The equations which govern convectively-cooled
solids are the one-dimensional conservation of energy
equation for the fluid flow, and the two-dimensional
conservation of energy equation for the solid. These
governing differential equations are,
Energy equation in fluid,

ρ f c f u f Af

∂T f
∂x

− k f Af

∂ 2T f
∂x 2

−Q f Af = 0

− hp (T f − Ts )
(1)

Energy equation in solid,

⎛ ∂ 2T ∂ 2T ⎞
ks ⎜ 2s + 2s ⎟ − Qs = 0
(2)
∂y ⎠
⎝ ∂x
where the subscript f and s are for the fluid and the solid,
respectively; u is the velocity in x direction, ρ is the
density, c is the specific heat, k is the coefficient of
thermal conductivity, h is the convective heat transfer
coefficient, p is the perimeter, Q is the internal heat
generation rate per volume and T is the temperature.
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2.2 Finite element formulation
The nodeless variable finite element equations are
derived using the method of weighted residuals. The
mass transport element and triangular element are
employed in this study.
For both elements, the
distributions of temperature over the elements are
assumed respectively in the form
3

T ( x) = ∑ Ni ( x)Ti

(3)

i =1

6

T ( x, y ) = ∑ Ni ( x, y )Ti

(4)

i =1

where Ni consists of the element interpolation functions
and Ti is the vector of the unknown temperatures and the
nodeless variables. For the fluid, the nodal temperatures
are T1 and T2, while T3 is the nodeless variable. For the
solid, the nodal temperatures are T1 through T3, while T4
through T6 are the nodeless variables. The element
interpolation functions, N1 and N2 in fluid, N1 through N3
in solid are the standard two-node element and three-node
triangular element, respectively while N3 in fluid and N4
through N6 in solid are the nodeless variable interpolation
functions. The interpolation functions implemented in
this paper are,
For fluid,
N1 = 1- x/L
N2 = x/L

(5)

N3 = 4N1N2
For solid,

For solid,

⎛ ⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥ ⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥ ⎞

∫ kt ⎝⎜ ⎩⎨ ∂x ⎭⎬ ⎣⎢ ∂x ⎦⎥ + ⎨⎩ ∂y ⎬⎭ ⎣⎢ ∂y ⎦⎥ ⎠⎟ dA{T }
s

A

L

L

0

0

+ ∫ hp { N } ⎢⎣ N ⎥⎦ dx {Ts } − ∫ hp { N } ⎢⎣ N ⎥⎦ dx {T f }
⎛ ∂T
∂T
⎞
= ∫ kt { N } ⎜ s nx + s ny ⎟ d Γ + ∫ Qt { N } dA
∂y ⎠
⎝ ∂x
A
Γ

where A is the element cross-sectional area for fluid and
the element area in solid, m& is the mass flow rate, L is
the element length, Γ is the element boundary, t is the
element thickness, nx and ny are the direction cosines of
the unit vector normal to the edge. The nodeless variable
finite element matrices are,
For fluid,

([ K ] + [ K ] + ⎡⎣ K ⎤⎦ ){T } − ⎡⎣ K
c

N2 = L2
N3 = L3

(6)

N4 = 4L2L3

v

f −s

f

f −s

{ }

⎤⎦ {Ts } = QQ f

(10)

For solid,

([ K ] + ⎡⎣ K ⎤⎦ ){T } − ⎡⎣ K ⎤⎦ {T } = {Q }
c

f −s

s

f −s

f

Qs

(11)

The above Eqs. (10) and (11) can be written together as,
⎡[ K c ] + [ K v ] + ⎡ K f − s ⎤
⎣
⎦
⎢
⎢
− ⎡⎣ K f − s ⎤⎦
⎣

⎪⎧QQ f ⎫⎪
=⎨
⎬
⎩⎪ QQs ⎭⎪

N1 = L1

(9)

⎤ ⎧T ⎫
⎥⎨ f ⎬
[ K c ] + ⎡⎣ K f − s ⎤⎦ ⎥⎦ ⎩ Ts ⎭
− ⎡⎣ K f − s ⎤⎦

(12)

where [ K c ] is the conduction matrix, [ K v ] is the mass
transport convection matrix, ⎡⎣ K f − s ⎤⎦ is the convection

N5 = 4L1L3

matrix between fluid and solid, {QQ } is the internal heat

N6 = 4L1L2

generate load vector, {T f } and {Ts } are the vectors of

where L in eq. (6) is area coordinates [8-9].
(7)

the nodal temperatures in the fluid and solid, respectively.

To derive the nodeless variable finite element matrices,
the method of weighted residuals is first applied to Eqs.
(1) and (2). Integration by parts is then performed using
the Gauss theorem to yield the boundary terms for
applying boundary conditions. The nodeless variable
finite element equations are,
For fluid,

2.3 Adaptive Meshing
The basic idea of the adaptive meshing technique is
to construct a completely new mesh based on the solution
obtained from the previous mesh. The technique consists
of two main steps; the first step is the determination of
proper element sizes and the second step is the new mesh
generation. The temperature, T, is used herein as the
indicator for computing proper element sizes at different
locations in the domain. As small elements must be
placed in the region where changes in the temperature
gradients are high, the second derivatives of the
temperature at a point with respect to the global
coordinates X and Y are needed. Using principal stresses
determination from a given state of stresses at a point, the
maximum principal quantities are then used to compute
the proper element size hi by requiring that the error

Li = (ai+ bix+ciy)/2A

L

L

⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥

⎢ ∂N ⎥

& { N } ⎢ ⎥ dx {T }
∫ kA ⎨⎩ ∂x ⎬⎭ ⎣⎢ ∂x ⎦⎥ dx {T } + ∫ mc
⎣ ∂x ⎦
f

f

0

0

L

L

0

0

+ ∫ hp { N } ⎣⎢ N ⎦⎥ dx {T f } − ∫ hp { N } ⎣⎢ N ⎦⎥ dx {Ts }
L

L
∂T f ⎞
⎛
QA { N } dx
= ⎜ { N } kA
+
⎟
∂x ⎠ 0 ∫0
⎝
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(8)
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should be uniform for all elements,

h λ = h λmax = constant
2
min

(13)

where the subscript i denotes the direction of the
maximum and minimum element length, and λi is the
higher principal quantity of the element considered,

⎞
⎟⎟
⎠

(14)

In Eq. (13), λmax is the maximum principal quantity for all
elements and hmin is the minimum element size specified
by users. The node spacing, hi, is scaled according to the
maximum value of the second derivatives of the
temperature. Such technique generates small elements in
the regions with large change in the temperature gradients
to increase the analysis solution accuracy. At the same
time, larger elements are generated in the other regions
where the temperature profile is nearly uniform to reduce
the computational time and the computer memory.
3. Results
In this section two example problems are presented.
The first example, a convectively-cooled solid subjected
to uniform heating, is chosen to evaluate the nodeless
variable finite element formulation and to validate the
developed computer programs. The second example, a
plate with intense heating, is used to evaluate the
performance of the adaptive nodeless variable finite
element method. The conjugate gradient method is used
to solve the set of algebraic equations of these problems.
3.1 Convectively-cooled solid subjected to uniform
heating
The first example for evaluating the efficiency of the
nodeless variable finite element formulation is the
problem of a convectively-cooled as shown in Fig. 1.
The solid is subjected to uniform heating q along the
upper wall. Heat is conducted in the solid and convection
is occurred to the fluid that flows along the lower wall.
All other walls of the solid are assumed to be adiabatic.

q
Solid

y
u
Tin

2H

H

x
L

Figure 2. Nodeless variable finite element model
consisting of 650 elements and 408 nodes.
Figure 3 shows the predicted temperature
distributions along the upper wall, the lower wall and in
the channel. The predicted temperature distributions in
solid are shown in Fig. 4. Figure 5 shows the predicted
temperature distributions at x = L, Pe = 200 for different
conductivity ratios of K = ks/kf. The presented scheme is
compared with the Navier-Stokes solution from Malatip
et al. [5]. The figure shows good agreement of both the
solutions.
80
Temperature (oC)

⎛ ∂ 2T ∂ 2T
,
2
∂Y 2
⎝ ∂X

λi = max ⎜⎜

convection coefficient, h is determined using the
procedure presented in [10]. The finite element model
consisting of 650 elements and 408 nodes, as shown in
Fig. 2, is used in this study.

Navier-Stokes FE
Nodeless FE

60

Lower wall

Channel
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

x (m)
(a) Pe = 200
80

Navier-Stokes FE
Nodeless FE

60

Upper wall
Lower wall

40
20
0.0

Channel
0.5

1.0

1.5

2.0

x (m)

Figure 1. Problem statement of convectively-cooled solid
subjected to uniform heating.
The parameters used in this example are as follows:
the geometry sizes H = 0.1 m, L = 2 m, the uniform
heating q = 8,000 W/m2, the thermal conductivity ks =
1,000 W/m-K, the flow channel parameters are Pe = 200
(Re = 286) and Pe = 400 (Re = 572) with Pr = 0.7. The

Upper wall

40
20

Temperature (oC)

2
i i

(b) Pe = 400
Figure 3. Comparative temperature distributions from the
Navier-Stokes and nodeless variable finite element
methods along the two walls and in the channel at
(a) Pe = 200 and (b) Pe = 400.
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48
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52

T (ξ , y ) =

60

q ⎧⎪ ∞ 1
⎨∑
Lk ⎩⎪ n = 2,4 λn3

⎡ ⎛ nπξ ⎞ sinh ( λn y ) ⎤
⎢sin ⎜
⎥
⎟
⎣⎢ ⎝ 2 L ⎠ cosh ( λn H ) ⎦⎥

1 ⎡ nπ
⎤
sin (α ) ⎥
3 ⎢
L
λ
⎣
⎦
n =1,3 n
∞

+∑

(a) Pe = 200

40

44

48

52

Figure 4. Predicted temperature contours from the
nodeless variable finite element method at (a) Pe = 200
and (b) Pe = 400.

Temperature (oC)

150

K=100
K=1000

K=10

100
50

Fluid
0
0.00 0.05

Solid
0.15 0.20
y (m)

0.10

α=

λn =

Navier-Stokes FE
Nodeless FE

200

⎞ sinh ( λn y ) ⎤ ⎫⎪
⎥⎬
⎟
⎠ cosh ( λn H ) ⎦⎥ ⎭⎪

(15)

where the origin of the ξ - y coordinate system is shown
in Fig. 6, q is the heat source, H is the plate width, k is the
plate thermal conductivity. The parameter α and λn in
Eq. (15) are defined by

(b) Pe = 400

250

⎡ ⎛ nπξ
⎢cos ⎜
⎣⎢ ⎝ 2 L

0.25

0.30

Figure 5. Comparative temperature distributions from the
Navier-Stokes and nodeless variable finite element
methods at x = L and Pe = 200.
3.2 Plate with intense heating
To further evaluate the performance of the nodeless
variable finite element method incorporated by the
adaptive meshing technique, a plate subjected to intense
heating is considered. The heating is simulated as a
square width and the problem is considered into two
cases. In the first case, the temperatures along the left,
the right and the lower edges are constrained to zero. In
the second case, convection heat transfer occurs from the
lower edge of the plate to the fluid flow, while the left
and the right edges are insulated.

nπ w
2L

(16)

n 2π 2
4 L2

(17)

where L is the plate length, and w is the width of heat
source.
Figure 7 shows a structured finite element mesh
model consisting of 5600 elements and 3208 nodes, and
an adaptive mesh model that consists of 742 elements and
446 nodes. Table 1 compares the predicted peak
temperatures obtained from the two finite element meshes
using the convectional and nodeless variable finite
element methods. The values in the brackets denote the
percentage errors of the peak temperatures as compared
to the exact solution. Table 1 shows that the adaptive
mesh uses fewer elements than the structured mesh but
provides higher solution accuracy.

5600 elements
3208 nodes

742 elements
446 nodes
Figure 7. Structured and adaptive mesh models.

y
0.01 m
o

0C
k = 70 W/m-K
0 oC

q = 106 W/m2

0.02 m

ξ

1m

0 oC

Figure 6. Problem statement of a plate subjected to
intense heating.
In the first case as shown in Fig. 6, the exact plate
temperature response can be calculated from [11],
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Figure 8 shows the adaptive mesh and the predicted
temperature solution contours. Details of the adaptive
mesh near the intense heating location and the
temperature contours are shown in the lower figures.
These figures show that small clustered elements are
generated in the region of steep temperature gradients to
capture the peak temperature and localized temperature
distribution. At the same time, larger elements are
generated in the other regions to reduce the
computational time and the computer memory. The
comparison of the exact and the predicted temperature
distributions along the top edge is shown in Fig. 9. The
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figure shows that the temperature distribution obtained
from the adaptive nodeless variable finite element method
is in good agreement with the exact solution.
Tmax=218.3 oC

122 oC

≈ 0 oC
Figure 8. Adaptive mesh and the predicted temperature
contours.

150

Temperature (oC)

125
100
Exact solution
Convectional FE
Nodeless FE

75
50

55 oC

40 oC

Tmax=161.12 oC

Figure 11. Adaptive mesh and the predicted temperature
response for a convectively-cooled plate subjected to
intense heating.
Figure 11 shows the adaptive mesh that consists of
1096 elements with 667 nodes and the predicted
temperature contours. Details of the adaptive mesh near
the intense heating location and the temperature contours
are shown in the lower figures. At the heating location,
the predicted peak temperatures are 218.30 oC and 217.91
o
C from the nodeless variable and the conventional finite
element methods. Figure 12 shows the temperature
distributions along the top edge, the lower edge and in the
channel obtained from the adaptive nodeless variable
finite element method.
250

Upper edge
Lower edge
Channel

25
0.25

0.50
x (m)

0.75

1.00

Figure 9. Comparison of the exact temperature and the
predicted temperatures from the conventional method on
structured mesh and the adaptive nodeless variable finite
element methods.
y
6

Fluid flow
Tin = 0oC

150
100
50
0
0.00

0.01 m
2

q = 10 W/m

ks = 70 W/m-K

Temperature (oC)

200

0
0.00

ξ

0.25

0.02 m

0.50
x (m)

0.75

1.00

Figure 12. Predicted temperature distributions from the
adaptive nodeless variable finite element method.

1m

Figure 10. Problem statement of a convectively-cooled
plate subjected to intense heating.
For the second case as shown by the problem
statement in Fig. 10, a fully developed fluid flows
beneath the lower edge of the plate while the other edges
are insulated. The parameters of fluid used in the
computation are as follows: the thermal conductivity kf =
0.32 W/m-K, the specific heat cf = 1,200 W/m-K, the
density ρ = 54 kg/m3, the mass flow rate m& = 0.054 kg/s,
the convection coefficient h = 929.52 W/m2-k.

Table 1. Comparison of the predicted peak temperatures
obtained from the conventional and the nodeless variable
finite element methods on both the structured and
adaptive meshes.
Mesh
Structured
Adaptive

Temperature (%Error)
Convectional FE
Nodeless FE
117.094 (2.169)
119.773 (0.070)
119.061 (0.526)
119.688 (0.002)
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4. Conclusions
The adaptive nodeless variable finite element method
for analysis of convectively-cooled solids was presented.
The nodeless variable finite element is employed to
improve the predicted solution without requiring actual
nodes. The adaptive meshing technique was incorporated
to reduce both the computer memory and computational
time. Examples demonstrated that the adaptive nodeless
variable finite element method can provide higher
solution accuracy as compared to the conventional finite
element technique.
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บทคัดย่อ
ในกระบวนการบรรจุและขนส่ง กระป๋องบรรจุอาหาร โดยทั ่วไป
กระป๋องบรรจุอาหารจะต้องรับภาระหลัก 3 ภาระ ได้แก่ ความดันที่
เกิดขึนภายในกระป๋องจากภาวะสุญญากาศในการบรรจุอาหาร ความ
ดันภายในกระป๋องจากการเพิม่ อุณหภูมใิ นกระบวนการทําให้ปราศจาก
เชือ และภาระกระทําตามแนวแกนกระป๋องจากการวางเรียงเป็ นชันเพือ่
จัดเก็บ กระป๋องบรรจุอาหารจึงมักมีการออกแบบให้มลี อนกระป๋องเพื่อ
ช่วยรับแรงดันทีเ่ กิดขึนในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามการคาดคะเน
พฤติกรรมความเสีย หาย และคํา นวณผลเฉลยเชิง วิเ คราะห์ เพื่อ หา
ความสามารถในการรับภาระของกระป๋องทีม่ ลี อนให้ใกล้เคียงภาระทีร่ บั
ได้จริง ทําได้ยาก จึงได้นําระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์มาวิเคราะห์ เพื่อ
หาภาระโก่งเดาะและรูปแบบพฤติกรรมความเสียหายจากภาระดังกล่าว
ในบทความนี ได้เลือกกระป๋องเชิงพาณิชย์ทม่ี ลี อน ขนาด 603x700 มา
ใช้ในการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์และรูปแบบการ
เสียรูปทีไ่ ด้จากระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ และผลจากการทดสอบทาง
กายภาพ พบว่าให้ผลสอดคล้องกัน ประโยชน์ จากการศึกษาข้างต้นนี
สามารถนํ า มาขยายผลเพื่อ ทํ า นายภาระในการโก่ ง เดาะที่ย อมให้
สําหรับกระป๋องเชิงพาณิชย์ขนาดต่าง ๆ และสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูล
เบืองต้น ในการพัฒนาขนาดและรูปร่างของกระป๋องและลอนกระป๋องที่
รับภาระแตกต่างกัน
Abstract
In food can packaging process and transportation, the food
cans are subjected to three main loadings, i.e., vacuum in
packaging process, internal pressure from high temperature in
sterilization and compressive axial load from stacking. Food cans
are mostly designed to be corrugated so as to endure high
pressures exposed to the cans during manufacturing processes.
Nonetheless, prediction of failure behaviors and analytical
solutions of loading capacity of corrugated food cans are highly
intricate. Therefore, Finite Element Method (FEM) is performed to

determine buckling loads and failure characteristics of the
corrugated food cans under the aforementioned loadings. In the
present paper, a commercial food can of the size 603x700 is
examined by comparing results from FEM and physical testing.
Buckling loads and failure behaviors obtained from both methods
are shown to be in good. Benefits from the revision of the chosen
cans can be used as a basis for designing dimensions and
corrugation shapes of food cans under various loading conditions.
1. คํานํา
ปจั จุบนั มีการใช้กระป๋องโลหะเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการบรรจุและ
ถนอมอาหารอย่างแพร่หลาย การออกแบบกระป๋ องบรรจุอาหารโดย
คํานึงถึงภาระทังหมดทีก่ ระป๋องจะต้องรับทังในกระบวนการบรรจุอาหาร
และการจัดเก็บ ตลอดจนขันตอนขนส่งสู่ลูกค้า จะทําให้สามารถลดวัสดุ
ที่ใ ช้ ใ นการผลิ ต และนํ า ไปสู่ ก ารลดต้ น ทุ น ในการผลิต กระป๋ องได้
๋ องบรรจุอ าหารจะต้อ งรับ ภาระหลัก 3 ภาระ ได้แ ก่
โดยทัวไปกระป
่
ความดันจากภาวะสุญญากาศเนื่องจากการบรรจุอาหารเข้ากระป๋อง ทํา
ให้ค วามดัน ภายในกระป๋ องน้ อ ยกว่า ความดัน บรรยากาศ ความดัน
ภายในจากการเพิม่ อุณหภูมใิ ห้สงู ขึนในกระบวนการทําให้ปราศจากเชือ
(Sterilization) และภาระกระทําตามแนวแกนกระป๋องจากการวางเรียง
ซ้อนกันเป็ นชันเพือ่ จัดเก็บและขนส่ง
กระป๋องบรรจุอาหาร ส่วนมากผลิตโดยการใช้โครงสร้างแบบแผ่น
เรียบ (Plate) สําหรับฝากระป๋อง และแผ่นเปลือกบาง (Shell) รูป
ทรงกระบอกผิวเรียบสําหรับตัวกระป๋อง มีความสามารถในการรับแรง
ตามแนวแกนสู ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม รู ป ทรงกระบอกผิว เรีย บจะไม่
สามารถรับ ภาระความดัน ภายในที่เ กิด จากแรงดัน สุ ญ ญากาศและ
กระบวนการทําให้ปราศจากเชือซึง่ ทําทีอ่ ุณหภูมแิ ละความดันสูงได้ และ
อาจทําให้ตวั และฝากระป๋ องเสียรูปไปจากเดิม จึง นิยมเพิม่ ลอนที่ต วั
กระป๋องเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงในการรับแรงดันภายใน ถึงแม้ว่า การ
เพิม่ ลอนกระป๋องจะทําให้ความสามารถในการรับแรงดันภายในเพิม่ ขึน
แต่ ก็ทํา ให้ค วามสามารถในการรับภาระตามแนวแกนลดลงด้ว ย จึง
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จํา เป็ น ต้อ งมีก ารศึก ษาและออกแบบ รูป แบบและขนาดของลอนให้
เหมาะสม เพือ่ ให้กระป๋องสามารถรับภาระทีเ่ กิดขึนได้
Wang [1] ได้ทํา การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของความหนา
และความลึกลอนของภาชนะบรรจุอาหาร ด้วยกระบวนการ 2 ชนิดคือ
การทดสอบด้วยการรับภาระในแนวแกนและการรับความดันสุญญากาศ
จากการบรรจุอาหาร ทําการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
ซึ่ง พบว่ า การวิเ คราะห์ ส ามารถทํา นายได้ใ กล้ เ คีย งกับ การทดสอบ
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และทํา การออกแบบขันตอนการหาค่า
เหมาะสมที่สุดที่ความหนา และความลึกลอนของภาชนะ ให้สามารถ
รับภาระได้ใกล้เคียงกับความต้องการ ทําให้สามารถออกแบบกระป๋อง
ได้เบืองต้นซึง่ ไม่ได้คํานึงถึงฝากระป๋องว่าจะรับภาระดังกล่าวได้หรือไม่
และไม่ได้ทําการวิเคราะห์รวมตะเข็บบนและล่างของกระป๋ องที่ใช้ใน
การศึกษา
Ross [2] ศึกษามุมของลอนกระป๋องดีบุกที่เหมาะสม ด้วย
โปรแกรม SWEDBUCK เพือ่ ลดความหนาของวัสดุทน่ี ํามาทํากระป๋อง
ในขณะทีส่ ามารถรับภาระความดันภายในกระป๋องจากการบรรจุอาหาร
ซึง่ พบว่าสามารถลดความหนาลงได้ 28.6 - 57.1 เปอร์เซ็นต์เมือ่ มุมของ
ลอนกระป๋องเพิม่ ขึน
Yamazaki และคณะ [3] ได้ศกึ ษาเทคนิคการหาค่าเหมาะสมของ
รูปร่างลอนฝากระป๋องเครือ่ งดื่มอลูมเิ นียม ทีร่ บั ความดันภายใน โดยใช้
เทคนิควิธกี าร Response Surface Approximation Method (RSA)
แล้วทําการหาค่าทีเ่ หมาะสมด้วยโปรแกรม Design Optimization Tools
(DOT) ได้ทาํ การศึกษาความลึกของลอน มุมของลอน และรัศมีของลอน
ฝากระป๋องเครื่องดื่มอลูมเิ นียม เพื่อให้ความแข็งแรงการรับภาระโก่ง
เดาะทีล่ อนกระป๋องเมื่อรับความดันภายในมากกว่าค่าทีย่ อมรับได้ และ
การเสีย รูป ของฝาต้อ งมีค่ า น้ อ ยลง ผลจากการศึก ษาทํา ให้ส ามารถ
ประหยัดวัสดุในการขึนรูปร่างลง 3 เปอร์เซ็นต์
จักรกฤษ และคณะ [4] ใช้ระเบียบวิธกี ารไฟไนต์เอลิเมนต์ใน
การศึกษาภาระโก่งเดาะของกระป๋องบรรจุอาหาร เพือ่ หาค่าภาระกดที่
กระทําในแนวแกนสูงสุดของกระป๋องบรรจุอาหารทีม่ รี ูปร่างและขนาด
แตกต่างกัน พบว่าได้ค่าภาระโก่งเดาะสอดคล้องกับการทดลอง โดยมี
ความแตกต่างกันประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม รูปร่างความ
เสียหาย และจํานวนรอยบุบย่นทีผ่ นังกระป๋องทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไม่
สอดคล้องกับผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ เนื่องจากกระป๋องบรรจุอาหารทีม่ ี
ลอน มีรูปร่างที่ซบั ซ้อน การคาดคะเนพฤติกรรมความเสียหาย และ
คํานวณผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ เพื่อหาความสามารถในการรับภาระของ
กระป๋องทีม่ ลี อน ให้ใกล้เคียงความจริง จึงทําได้ยาก
งานวิจยั นีศึกษาพฤติกรรมการรับภาระแรงดันในภาวะสุญญากาศ
และการรับภาระกดตามแนวแกน ด้ว ยระเบียบวิธ ีไฟไนต์เ อลิเมนต์
โดยรวมฝาและตะเข็บกระป๋องเข้าในแบบจําลองทีใ่ ช้ในการศึกษา และ
นําผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ
ทางกายภาพ ผลที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะทํ า ให้ ส ามารถคาดคะเน
พฤติกรรมความเสียหายและความสามารถในการรับภาระ ซึ่งนํ าไปสู่
การออกแบบกระป๋องทีเ่ หมาะสมกับภาระการใช้งานได้
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2. รูปร่างและวัสดุกระป๋องบรรจุอาหารที่ใช้ในงานวิ จยั
กระป๋องบรรจุอาหารที่ใช้ในงานวิจยั นี เป็ นกระป๋องเชิงพาณิชย์
แบบมีลอนกระป๋อง ขนาด 603X700 ซึง่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
กระป๋อง 157.16 mm ( 6 163 in.) ความสูง 177.8 mm (7 in.) ความ
หนาตัวกระป๋องและฝากระป๋อง 0.28 mm ดังแสดงในรูปที่ 1 ทีต่ วั
กระป๋องมีลอนทังหมด 12 ลอน แบ่งเป็ นลอนด้านบนและด้านล่างช่วง
ละ 6 ลอน และความกว้างของลอนกระป๋อง 8 mm
D = 157.16 mm

d = 8 mm
H = 177.8 mm
t = 0.28 mm

รูปที่ 1 ขนาดและรูปแบบลอนของกระป๋องทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ในงานวิจ ัย นี กระป๋ องบรรจุ อ าหารที่ใ ช้ ศึ ก ษาเป็ น กระป๋ องที่
ประกอบฝากับตัวกระป๋องและเข้าตะเข็บแล้ว แต่ไม่มกี ารบรรจุ ทําจาก
แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plate) แบบ Single Reduce ทีผ่ า่ นการอบ
อ่อนแบบต่อเนื่อง (Continuous Annealing) มีค่ามอดุลสั ยืดหยุ่น
229.79 × 103 MPa, ความเค้นคราก 426.29 MPa และอัตราส่วนปวั
ซอง 0.3 สมมติฐานในการศึกษา คือ ทุกรอยต่อเชื่อมมีการเชื่อมต่อ
อย่างสมบูรณ์ ในการวิเคราะห์ไม่พจิ ารณาถึงความเค้นตกค้างภายใน
ของโครงสร้างกระป๋องทีเ่ กิดจากการผลิต และคุณสมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้ใน
การผลิตกระป๋องจําลองให้เป็ นแบบ Elastic-perfectly Plastic
3. แบบจําลองไฟไนต์เอลิ เมนต์
งานวิจยั นีใช้โปรแกรมพาณิชย์ ABAQUS [5] ในการวิเคราะห์ทาง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ เพือ่ หาภาระโก่งเดาะ (Buckling Load) ทังจากแรงดัน
อัด และจากแรงกดในแนวแกน ภาระโก่งเดาะจากแรงดันอัดสามารถหา
ได้จากการวิเคราะห์แบบสถิตศาสตร์ ในขณะทีภ่ าระโก่งเดาะจากแรงกด
ในแนวแกนต้องใช้การวิเคราะห์แบบพลวัต
การสร้า งแบบจํ า ลองของโครงสร้า งกระป๋ องให้ส อดคล้ อ งกับ
ลักษณะทางกายภาพ มีการใช้เอลิเมนต์ 2 แบบ คือ ที่ตวั และฝา
กระป๋องใช้ Element ชนิด S8R ซึง่ เป็ น Shell Element ทีม่ ี 8 โหนด
แบบ Reduced Integration แต่ละโหนดมีขนความอิ
ั
สระ (Degree of
Freedom) 6 ขัน ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ (Translation) ใน 3 แกน
และการหมุน (Rotation) รอบ 3 แกน ส่วนตะเข็บรอยต่อของฝากับตัว
กระป๋องเป็ นรูปทรงตัน จําลองโดยการใช้ Solid Element ชนิด C3D20
ซึง่ มี 20 โหนด และแต่ละโหนดมีขนความอิ
ั
สระการเคลื่อนที่ 3 ขัน ชนิด
และจํานวนเอลิเมนต์ทใ่ี ช้สาํ หรับโครงสร้างกระป๋องจะแสดงไว้ในรูปที่ 2
และตารางที่ 1
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รูปที่ 3 เงือ่ นไขการจับยึดในการวิเคราะห์ผลจากภาระแรงดัน
รูปที่ 2 ชนิดของเอลิเมนต์ทใ่ี ช้ในแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
ตารางที่ 1 ชนิดและจํานวนเอลิเมนต์สาํ หรับแต่ละชินส่วน
เอลิเมนต์
ชนิด
จํานวน

หมายเลข

ชือ่ ชินส่วน

1

S8R

4000

2

ฝากระป๋อง
ตัวกระป๋อง

S8R

7680

3

ตะเข็บบนและล่าง

C3D20

640

4 ผลการศึกษา
ในงานวิจยั นี ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ เพือ่ วิเคราะห์หาภาระ
โก่ ง เดาะจากแรงดัน และแรงในแนวแกนที่ก ระป๋ องรับ ได้ และนํ า มา
เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ โดยค่าเฉลีย่ จากผลการทดสอบ
ในแต่ละกรณี ได้จากการศึกษาชินทดสอบกระป๋องบรรจุอาหารจํานวน
3 ใบเพือ่ หาค่าเฉลีย่ ของภาระทีก่ ระทํา
4.1 ภาระโก่งเดาะสําหรับแรงดัน
การจํา ลองภาระแรงดัน ที่เ กิด ขึนกับ กระป๋ องบรรจุ อ าหารจาก
กระบวนการทํ า ให้ป ราศจากเชือ และจากภาวะสุ ญ ญากาศ ใช้ก าร
จํา ลองทังในการวิเ คราะห์แ ละการทดสอบ ด้ว ยแรงดัน อัด ที่ก ระทํา
ภายนอกกระป๋อง
4.1.1 การวิ เคราะห์ภาระโก่งเดาะจากแรงดันด้วยระเบียบวิ ธีไฟ
ไนต์เอลิ เมนต์
ในแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ เงื่อนไขการจับยึดเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการรับภาระแรงดันของกระป๋อง เป็ นดังแสดงในรูปที่ 3
จุดกึง่ กลางของฝาด้านล่างกําหนดให้เป็ นจุดยึดแน่น (Fixed Point) โดย
ให้ขนความอิ
ั
สระทัง 6 ขันไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ (คือ 3 การเคลื่อนที่
และ 3 การหมุนเท่ากับศูนย์) ในขณะที่จุดกึ่งกลางของฝาด้านบน
สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้เฉพาะในแกน 2 เท่านัน แกน 1 และแกน 3 ไม่
สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ ส่วนขันความอิสระการหมุน 3 ขันสามารถหมุนได้
(U1=U3=0)

ในกรณีนีเงื่อนไขภาระ เป็ นความดันอัดขนาด 1 MPa กระทําตัง
ฉากกับฝากระป๋องและผนังกระป๋อง (รูปที่ 4) คํานวณวิเคราะห์หาภาระ
โก่งเดาะและรูปแบบการโก่ง (Mode Shape)

รูปที่ 4 เงือ่ นไขภาระในการวิเคราะห์ผลจากภาระแรงดัน
จากการวิเคราะห์ภาระโก่งเดาะแบบสถิตศาสตร์ (Static Buckling)
เนื่องจากความดัน พบว่ากระป๋องบรรจุอาหารสามารถรับแรงดันอัดได้
สูงสุดทีภ่ าระโก่งเดาะ 0.143 MPa และการโก่งเดาะเกิดเป็ นรอยบุบย่น
จํานวน 4 ลอนตามแนวเส้นรอบวงของกระป๋อง รูปที่ 5 แสดงรูปร่างการ
เสียรูปของกระป๋องจากภาระแรงดันอัด

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์การโก่งเดาะจากภาระความดัน
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การศึกษาการเปลี่ยนรูปของกระป๋องก่อนเกิดการโก่งเดาะ ด้วย
การวิเคราะห์แบบสถิตศาสตร์ (Static Analysis) เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ น
รูปของกระป๋องทีค่ วามดัน 0.12 MPa พบว่าการเปลีย่ นรูปทีต่ วั กระป๋อง
เกิดน้อยมาก ในขณะทีแ่ รงดันจะทําให้ฝาเกิดการยุบตัวเข้าไปข้างในตัว
กระป๋ อง (รูป ที่ 6) ค่า การยุบมากที่สุดเกิดที่ก่งึ กลางฝากระป๋ องมีค่า
4.08 mm

นอกจากนี ในการทดสอบการเสียรูปของฝากระป๋ องที่ความดัน
0.12 MPa การยุบตัวมากทีส่ ุดเกิดทีก่ ง่ึ กลางฝากระป๋องเช่นเดียวกับ
ผลการวิเคราะห์ มีค่าเฉลีย่ 3.95 mm ซึง่ น้อยกว่าผลจากการวิเคราะห์
เล็กน้อย

รูปที่ 8 การโก่งเดาะของกระป๋องเนื่องจากแรงดันภายนอก

รูปที่ 6 การเสียรูปของฝากระป๋องจากการวิเคราะห์แบบสถิตศาสตร์
4.1.2 การทดสอบภาระรับแรงดัน
ในการทดสอบเพื่อหาความสามารถในการรับภาระแรงดันอัดใช้
อุ ป กรณ์ ท ดสอบดัง แสดงในรูป ที่ 7 ชินงานจะถู ก นํ า ไปวางไว้ใ นถัง
ควบคุมความดันซึ่งเป็ นถังระบบปิ ด มีวาล์วสําหรับเปิ ดให้ลมเข้าและ
ออกจากถัง และมีมาตรวัดความดันสําหรับอ่านค่าความดันลมภายในถัง
ในการทดสอบจะใช้การเพิม่ แรงดันลมขึนด้วยอัตราคงที่ จนกระป๋องเกิด
การโก่งเดาะ และอ่านค่าแรงดันสูงสุดที่กระป๋องรับได้ ผลจากการ
ทดสอบพบว่าในช่วงแรกที่เพิม่ ความดันในถังควบคุม ฝาด้านบนและ
ด้านล่างของกระป๋ องจะเกิดการยุบตัวเข้าไปก่อน ซึ่งการเปลี่ยนรูปนี
เป็ นการเสียรูปแบบถาวร (Plastic Deformation) แต่กระป๋องยังสามารถ
รับแรงดันทีเ่ พิม่ ขึนได้ จนตัวกระป๋องเกิดการโก่งเดาะและเสียรูป ผล
จากการทดสอบพบว่าการเสียรูปที่เกิดขึนมีลกั ษณะเป็ นรอยบุบย่น 4
ลอนรอบแนวเส้นรอบวง (รูปที่ 8) ซึ่งสอดคล้องกับรูปร่างของการโก่ง
เดาะที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ แรงดันอัดสูงสุดที่
กระป๋องรับได้มคี า่ เฉลีย่ 0.145 MPa

รูปที่ 7 อุปกรณ์ทดสอบการรับภาระแรงดันอัด
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4.2 ภาระโก่งเดาะสําหรับแรงกดในแนวแกน
การจํา ลองภาระแรงกดในแนวแกนที่เ กิด ขึนกับ กระป๋ องบรรจุ
อาหารจากการจัดเก็บและขนส่ง ใช้การจําลองทังในการวิเคราะห์และ
การทดสอบ ด้วยแรงกดแบบกระจายตัวสมํ่าเสมอกระทําทีข่ อบบนของ
ตะเข็บฝากระป๋อง
4.2.1 การวิ เคราะห์ภาระโก่ งเดาะจากแรงกดด้ วยระเบียบวิ ธีไฟ
ไนต์เอลิ เมนต์
การวิเคราะห์ภาระโก่งเดาะจากแรงกดด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ ใช้
การวิเคราะห์แบบพลวัต การกําหนดเงื่อนไขการจับยึดสําหรับภาระ
กระทําตามแนวแกน (รูปที่ 9) ใช้การสร้างแผ่นแข็งเกร็ง (Rigid Plate)
สัมผัสกับขอบฝากระป๋องทังด้านบนและด้านล่าง และกําหนดให้จุดตรง
กลางของแผ่นจานล่างเป็ นจุดยึดแน่ น จุดกึ่งกลางของจานกดด้านบน
สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ในแกน 2 เพียงแกนเดียว ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ใน
แกน 1 และแกน 3 และขันความอิสระการหมุนทังหมดไม่สามารถหมุน
ได้ การวิเคราะห์การโก่งเดาะจากภาระในแนวแกนและศึกษาพฤติกรรม
หลังการโก่งเดาะ (Postbuckling Behavior) แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
ขันตอนแรกเป็ นการวิเคราะห์ภาระโก่งเดาะแบบสถิตศาสตร์ เพื่อ
คํานวณหาโหมดการโก่งเดาะ (Buckling Mode Shape) ขันตอนทีส่ อง
เป็ นการศึกษาผลหลังจากการโก่งเดาะตามโหมดการโก่งเดาะทีไ่ ด้ ด้วย
การวิเคราะห์แบบพลวัตโดยวิธ ี Explicit Integration Method ใช้การ
รบกวน (Perturb) ระบบด้วยค่า Imperfection ทีโ่ หมดการโก่งเดาะที่
ต้องการศึกษา โดยกําหนดให้แผ่นจานกดด้านบนมีการเคลื่อนทีล่ งด้วย
ความเร็ว 10 mm/s และใช้แรงปฎิกริ ยิ า (Reaction Force) ทีจ่ ุดอ้างอิง
ทีจ่ ุดกึ่งกลางฝากระป๋องด้านบน เป็ นค่าภาระในแนวแกนที่เกิดขึนกับ
กระป๋อง ภาระโก่งเดาะสําหรับการโก่งเดาะครังแรก คือแรงปฎิกริ ยิ า
มากที่สุดที่กระป๋องรับได้ ก่อนที่ค่าของแรงปฎิกริ ยิ าที่เกิดขึนจะลดลง
อย่างฉับพลันเป็ นครังแรกและกระป๋องเกิดการบุบย่น
ผลการศึกษาพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะจากภาระกดทีก่ ระทําใน
แนวแกนของกระป๋อง พบว่ากระป๋องบรรจุอาหารจะเกิดการบุบย่นเป็ น
ลอนคลื่นจํานวน 7 ลอนตามแนวเส้นรอบวงของกระป๋อง (รูปที่ 10) การ
โก่งเดาะจะเกิดขึนทีบ่ ริเวณกึง่ กลางรอยต่อระหว่างลอนด้านบนกับลอน
ด้านล่าง และภาระโก่งเดาะจากแรงกดในแนวแกนมีคา่ 7,710 N
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เป็ นลอนคลื่นตามแนวเส้นรอบวงจํานวน 7 ลอนดังรูปที่ 12 มีค่าโหลด
สูงสุด ทีจ่ ดุ เริม่ ต้นการโก่งเดาะเฉลีย่ 8,450 N

รูปที่ 9 เงือ่ นไขการจับยึดและเงือ่ นไขภาระในการวิเคราะห์
ภาระโก่งเดาะแบบพลวัตสําหรับภาระกดในแนวแกน

รูปที่ 11 อุปกรณ์ทดสอบการรับภาระกดในแนวแกนของกระป๋อง

รูปที่ 12 การโก่งเดาะเป็ นลอนคลื่นจากแรงกดตามแนวแกน
4.3 การเปรียบเทียบผลจากการวิ เคราะห์กบั ผลการทดสอบ
จากการศึกษาพบว่าผลความเสียหายของกระป๋องบรรจุอาหารที่
รับ แรงดัน และรับ ภาระกดในแนวแกนที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ด้ว ย
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์กบั ผลจากการทดสอบ สอดคล้องกัน ความ
แตกต่างระหว่างผลทังสองเป็ นดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบกับการวิเคราะห์
รูปที่ 10 พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะจากภาระกดในแนวแกน
4.2.2 การทดสอบภาระรับแรงกดในแนวแกน
การทดสอบความสามารถในการรับ ภาระกดในแนวแกน ใช้
Universal Testing Machine เป็ นเครือ่ งมือในการทดสอบ และออกแบบ
ตัวถ่ายแรงเป็ น Linear Guide เพือ่ ให้แรงกดอัดกระทําในทิศทางตาม
แนวแกนของกระป๋ องเสมอ (รู ป ที่ 11) ในการทดสอบกํ า หนดให้
ความเร็วในการกดของหัวทดสอบมีค่า 10 mm/s และจะมีโหลดเซลล์
ตรวจสอบค่าภาระทีก่ ระทําในแนวตังกับชินทดสอบ ซึง่ เมือ่ กระป๋องเกิด
การโก่งเดาะ โหลดจะตกลงอย่างฉับพลัน ค่ามากทีส่ ุดทีว่ ดั ได้จะเป็ นค่า
ภาระโก่งเดาะตามแนวแกนที่กระป๋องสามารถรับได้ ผลการทดสอบ
พบว่ากระป๋องจะเกิดการโก่งเดาะทีผ่ นังกระป๋อง และเกิดรอยบุบย่นขึน

รูปแบบ
การรับภาระ
ภาระโก่งเดาะจาก
ความดัน
ความดันภายใน
0.12 MPa
ภาระโก่งเดาะจาก
แรงในแนวแกน

ผลการ
วิเคราะห์

ผลการ
ทดสอบ

0.143 MPa 0.145 MPa

ความ
ผิดพลาด
1.38 %

4.08 mm
(max. )

3.95 mm
(max.)

3.34 %

7,710 N

8,450 N

8.45 %

รูปที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบการเปลีย่ นรูปแบบถาวรทีต่ ําแหน่ ง
ต่าง ๆ บนฝากระป๋อง เนื่องจากแรงดันอัด 0.12 MPa ตําแหน่ ง O เป็ น
จุดกึง่ กลางของฝากระป๋อง ตําแหน่ ง A เป็ นตําแหน่งเริม่ ต้นลอนแรกนับ
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จากจุดกึง่ กลาง ตําแหน่ง B, C และ D เป็ นตําแหน่ งสูงสุดของลอนฝา
กระป๋อง และตําแหน่ง E เป็ นตําแหน่งด้านบนตะเข็บฝากระป๋อง ค่าการ
ยุบตัวจากการทดสอบบนกราฟเป็ นค่าเฉลี่ยจากการวัด 4 จุดห่าง
เท่าๆกัน ตามแนวเส้นรอบวง จากรูปจะเห็นว่า ผลทีไ่ ด้จากทังสองวิธมี ี
ค่าใกล้เคียงกันมาก

จํากัด ทีเ่ อือเฟือทําเครือ่ งมือ อุปกรณ์ วัสดุทใ่ี ช้ในการทดสอบ ให้สาํ เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิ ง
1. Wang, J., 2001. Design Optimization of Rigid Metal
Containers. Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 37,
No. 4, pp. 273-286.
2. C.T.F.Ross, 1996. A Redesign of the Corrugated Tin Can.
Thin-Walled Structures, Vol. 26, No. 3, pp. 179-193.
3. Yamazaki, K., Itoh, R., Watanabe. M., Han, J., Nishiyama,
S., 2007. Applications of Structural Optimization Techniques
in Light Weighting of Aluminum Beverage Can Ends. Journal
of Food Engineering, Vol. 81, No. 2, pp. 341-346.
5. จักรกฤษ สิทธิชุม, นครินทร์ อินถา และ บพิตร โกมลทองทิพย์,
2549. การวิเคราะห์การโก่งเดาะของกระป๋องโดยใช้คอมพิวเตอร์,
ปริญญานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร.ี
6. Abaqus/CAE User’s Manual (v. 6.7).

รูปที่ 13 การเปรียบเทียบการยุบของฝากระป๋องทีค่ วามดัน 0.12 MPa
5. สรุปผลการศึกษา
งานวิ จ ั ย นี ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ นการทํ า นาย
ความสามารถในการรับภาระและพฤติกรรมความเสียหายเนื่องจากการ
รับภาระแรงดันอัด และภาระแรงกดในแนวแกน สําหรับกระป๋องบรรจุ
อาหารทีม่ ลี อน และนํามาเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ พบว่า
ค่าภาระโก่งเดาะ และรูปแบบการโก่งเดาะที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ระเบียบวิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ สอดคล้องกับผลจากการทดสอบ โดยมี
ความแตกต่างกันน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ การนํ าเอาวิธไี ฟไนต์เอลิ
เมนต์มาช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ความสามารถในการรับภาระ
ของกระป๋องบรรจุอาหาร จะทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการทํา
ชินงานต้ น แบบและในการทดสอบ ผลจากการศึก ษานี สามารถใช้
ทํา นายพฤติก รรมการเสีย รูป และภาระที่ร บั ได้ข องกระป๋ องที่ม ีล อน
รูปแบบอื่นๆ และ สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ขนาด
รูปร่างของกระป๋ องและรูปแบบของลอนกระป๋ องให้เหมาะสมกับการ
รับภาระทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ช่วยลดเวลาในการออกแบบ และลดต้นทุนที่
ใช้ในการผลิตเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
การผลิตกระป๋องได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนวิจยั มจธ. สําหรับสนับสนุ นค่าใช้จ่ายบางส่วนของ
งานวิจยั นี คุณทัตเทพ ตียปรีชญา บริษทั ยูนิเวอร์แซลแคน จํากัด ทีใ่ ห้
การสนับ สนุ น ชินงานทดสอบ และข้อ มูล เบืองต้น ของกระป๋ องบรรจุ
อาหาร และคุณสมบูรณ์ ทิพยรังสฤษฏ์ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั โลกกําลังเผชิญกับปญั หาวิกฤติดา้ นเชื้อเพลิงฟอสซิลทีม่ ี
ปริมาณลดน้อยลงและจะไม่เพียงพอให้ใช้งานในอนาคต กอปรทัง้
สภาพวิกฤติของภาวะโลกร้อนทีก่ ําลังเป็ นทีก่ ล่าวขานอยู่ในปจั จุบนั ทํา
ให้ พ ลัง งานทดแทนซึ่ง เป็ น พลัง งานที่ไ ม่ ทํ า ลายสิ่ง แวดล้ อ มและมี
ศักยภาพอยู่แล้วในประเทศได้รบั การสนับสนุ นให้พฒ
ั นาใช้งานมากขึน้
พลัง นํ้ า เป็ น พลัง งานทดแทนรูป แบบหนึ่ ง ที่นับได้ว่า มีต้นทุนตํ่า กว่า
พลังงานทดแทนอย่างอื่นและยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาใช้งานได้อกี มาก
แต่หากการนํามาใช้ประโยชน์มงุ่ แต่การนําเข้าเทคโนโลยี ย่อมทําให้เกิด
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ดังนัน้ คณะวิจยั จึงได้มงุ่ ศึกษาและ
วิจยั เพือ่ ออกแบบเครื่องกังหันพลังนํ้าขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกนให้
มีสมรรถนะเหมาะสมกับแหล่งนํ้ าทีม่ อี ยู่ จากการสํารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
ของแหล่งนํ้ าทีม่ อี ยู่ทวประเทศ
ั่
พบว่ามีความสูงหัวนํ้ าส่วนใหญ่ไม่เกิน
20 เมตร การออกแบบเริม่ จากการกําหนดรูปทรงของช่องทางไหล
ภายในและรูป ทรงใบพัด โดยอาศัย หลัก การถ่ า ยโอนพลัง งานและ
แผนภูมคิ วามเร็ว จากนัน้ ใช้วธิ กี ารคํานวณพลศาสตร์ของไหลช่วยใน
การจํ า ลอง วิเ คราะห์ ส นามความเร็ว การกระจายความดัน และ
ประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การไหลของชุดกังหันพลังนํ้า โดยส่วนของ
รูป ทรงใบพัด ของกัง หัน จะมีล ัก ษณะแตกต่ า งกัน ตามระดับ หัว นํ้ า ที่
ออกแบบและอัตราไหลต่างๆ โดยในงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษารูปทรงใบพัด
สําหรับเครื่องกังหันพลังนํ้ าขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกนที่เหมาะสม
กับช่วงหัวนํ้า 3 ระดับคือ ระดับหัวนํ้าตํ่า(1-5 m) ระดับหัวนํ้าปานกลาง
(5-15 m) และระดับหัวนํ้าสูง(มากกว่า 15 m) ซึง่ ออกแบบใบพัดให้
ทํางานภายใต้เงือ่ นไขการทํางานสภาวะจริงของแหล่งนํ้าขนาดเล็กของ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา

Abstract
At present, the global is facing with fossil fuel price crisis
due to the declining in supply and increasing in demand.
Altogether, the global warming is recognized. Thus renewable
energy, which is proven as it is clean and indigenous energy, is
promoted to be increased in using. Among various kind of
renewable energy, hydropower has been proven to be an
economical energy for generating electricity and it still remains
high potential for developing. However, if hydropower project is
developed by imported hydro-machine only, it means that country
have to spend big amount of aboard money. So, the researcher
attempts to design the small axial flow turbine for using
appropriately in small size of water resources in Thailand. From
the data survey revealed the head of water from existing irrigation
dams is mostly not higher than 20 meters. The study was started
from designed shape of water pathway and turbine configuration
by using principle of energy conversion and velocity chart. The
methodology of computational fluid dynamic was using for
simulation of velocity field, pressure distribution and mechanical
fluid dynamic efficiency of hydro-turbine. From this study the
appropriated configuration of turbine was designed with different
shape in each 3 ranges of water head as follow, low water head
(1 – 5 m), medium water head (5 – 15 m) and high water head (>
15 m). All of turbine was designed to be used appropriately under
practical using condition of EGAT’s small water resources which
are the case studies for this study.
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1. บทนํา
ปจั จุบนั ปญั หาวิกฤติดา้ นเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีม่ ปี ริมาณลดน้อยลง
และราคาเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ กอปรกับสภาพวิกฤติของภาวะโลกร้อนที่
เกิดขึน้ ทําให้การใช้พลังงานทดแทนทีไ่ ม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อมได้รบั การ
สนับสนุนให้พฒ
ั นาใช้งานมากขึน้ ในบรรดาพลังงานทดแทนทีม่ อี ยูใ่ น
ประเทศไทยและพร้อมทีจ่ ะพัฒนาใช้งาน พบว่าพลังนํ้าขนาดเล็กเป็ น
ทางเลือกหนึ่ง ซึง่ จากการประเมินศักยภาพจากแหล่งนํ้าขนาดเล็กทีม่ ี
อยู่ 294 แห่งของกรมชลประทาน ยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาได้ถงึ
115,945 kW คิดเป็ น 509 GW-hr-ต่อปี แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนการ
นําเข้าเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีดา้ นไฟฟ้าพลังนํ้ามีราคาสูงมาก ทําให้
เกิดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศและยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดา้ นไฟฟ้าพลังนํ้าต่อประเทศไทย ดังนัน้ การ
พัฒนาแหล่งพลังนํ้าขนาดเล็ก
โดยพึง่ พาเทคโนโลยีของตนเองเพือ่
ออกแบบและผลิตเครือ่ งกังหันพลังนํ้าขนาดเล็ก จึงเป็ นทางเลือกทีม่ ี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทยในปจั จุบนั
คณะวิจยั ได้ได้มงุ่ ศึกษาและวิจยั เพือ่ ออกแบบเครือ่ งกังหันพลังนํ้า
ขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกนให้มสี มรรถนะตามทีต่ อ้ งการและจะต้อง
เหมาะสมกับปริมาณและความสูงหัวนํ้าของแหล่งนํ้าทีม่ ศี กั ยภาพอยู่
จากการสํารวจข้อมูลเบือ้ งต้นของแหล่งนํ้าทีม่ อี ยูท่ ั ่วประเทศ พบว่ามี
ความสูงหัวนํ้าส่วนใหญ่ไม่เกิน 20 เมตร การออกแบบเริม่ จากการ
กําหนดรูปทรงของช่องทางไหลภายในและรูปทรงใบพัด
โดยอาศัย
หลักการถ่ายโอนพลังงานและแผนภูมคิ วามเร็ว
จากนัน้ ใช้วธิ กี าร
คํานวณพลศาสตร์ของไหลช่วยในการจําลอง วิเคราะห์สนามความเร็ว
การกระจายความดัน และประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การไหลของชุด
กังหันนํ้า โดยส่วนของรูปทรงใบพัดของกังหันจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ตามความสูงหัวนํ้าและอัตราไหลทีอ่ อกแบบ
งานวิจยั นี้นําเสนอการศึกษาออกแบบรูปทรงใบพัดสําหรับเครือ่ ง
กังหันพลังนํ้าขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกนทีเ่ หมาะสมกับช่วงความสูง
หัวนํ้า 3 ระดับคือ ระดับหัวนํ้าตํ่า (1-5 m) ระดับหัวนํ้าปานกลาง (5-15
m) และระดับหัวนํ้าสูง (มากกว่า 15 m) ซึง่ ออกแบบใบพัดให้ทาํ งาน
ภายใต้เงือ่ นไขการทํางานสภาวะจริงของแหล่งนํ้าขนาดเล็กของการ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา
2.การออกแบบรูปทรงใบพัด
การออกแบบรูปทรงใบพัดกังหันอาศัยทฤษฎี Turbo machinery
อาศัยสามเหลีย่ มความเร็วดังรูปที่ 1 โดยปกติสามเหลีย่ มความเร็วจะถูก
เขียน ณ ตําแหน่งเฉลีย่ ของรัศมี ในกรณีของมุมใบพัดกังหันมีการ
เปลีย่ นแปลงจากโคนถึงปลายใบ โดยสมมุตวิ า่ ความเร็วในแนวรัศมีม ี
ค่าคงทีค่ อื Cr1 = Cr 2 = Ca
และถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
จะต้องออกแบบให้คา่ เวคเตอร์ความเร็วในแนวแกนทีท่ างออกของใบพัด
่ นไขใน
C x 2 เท่ากับ 0 จะได้วา่ ค่าเวคเตอร์ความเร็ว C 2 = C r 2 เป็ นเงือ
การออกแบบ
หลังจากนัน้ ทําการขึน้ รูปทรงใบพัด 3 มิตโิ ดยอาศัยสมการที่ (1)
ช่วยระบุตาํ แหน่งพิกดั ผิวของใบพัดกังหัน ทัง้ ด้านผิวหน้าใบและผิวหลัง
ใบ [1] ซึง่ ยอดชายและคณะ {3} ได้อธิบายวิธกี ารขึน้ รูปใบพัดเอาไว้พอ
สังเขป ทําให้ได้รปู ทรงใบพัดดังแสดงในรูปที่ 2
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x P = −[rθ s tan(θ nt ) ] + ( 0.5c − x c ) sin(θ nt ) + y c cos(θ nt )

[(0.5c − x c ) cos(θ nt ) − y c sin(θ nt ) ] − θ ⎞ (1)
y P = −r ⋅ sin⎛⎜
s ⎟
r
⎝
⎠
[(0.5c − x c ) cos(θ nt ) − y c sin(θ nt )] − θ ⎞
z P = − r ⋅ cos⎛⎜
s ⎟
r
⎝
⎠

เมือ่ r คือระยะรัศมี c คือความยาวคอร์ด (chord length) θ nt
คือมุมพิทช์ ทํามุมกับแนวเส้นรอบวง t คือความหนา และ f คือระยะ
แคมเบอร์ (Camber) การกําหนดจุดกึง่ กลาดคอร์ดของแต่ละหน้าตัด
ทําได้ดว้ ยการกําหนดระยะสกูว์ (Skew, θ s ) โดยระยะสกูว์ คือมุมทีจ่ ดุ
กึง่ กลาดคอร์ดของหน้าตัดนัน้ เยือ้ งไปจากจุดกึง่ กลาดคอร์ดของหน้าตัด
ทีต่ าํ แหน่งโคนของปีกใบ
Cx1

Wx1

U1
β1

α1
Cr1
W1

C1

U

C2=Cr2

W1
β2
U2

รูปที่ 1 แสดงสามเหลีย่ มความเร็ว

รูปที่ 2 แสดงการขึน้ รูปทรงใบพัด 3 มิติ
3. การจําลอง CFD
หลังจากออกแบบและกําหนดรูปทรงใบพัดและชิน้ ส่วนต่างๆ ของ
เครือ่ งกังหันพลังนํ้าขนาดเล็กแล้ว ก็ทาํ การจําลองการไหลทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
โปรแกรม FLUENT จากผลการจําลองจะได้ผลของสนามความเร็วและ
การกระจายความดันทีเ่ กิดขึน้ ในโดเมนของเครือ่ งกังหันพลังนํ้า ซึง่ จะ
ใช้ผลดังกล่าววิเคราะห์หาสมรรถนะและประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การ
ไหลของชุดกังหัน ด้วยวิธกี ารจําลอง CFD ช่วยให้สามารถกําหนด
ตําแหน่งมุมของ guide vane และใบพัดทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะทําให้เครือ่ ง
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กังหันพลังนํ้ามีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ ทําให้ทราบถึง
ขนาดแรงกระทําทีเ่ กิดขึน้ บนชิน้ ส่วนของเครือ่ งกังหันพลังนํ้า ซึง่ จะต้อง
มีการออกแบบให้มคี วามแข็งแรงเพียงพอ ไม่เกิดความเสียหายต่อไป
ในการจําลอง CFD เครือ่ งกังหันพลังนํ้าจะแบ่งโดเมนออกเป็ น 3
ส่วน ประกอบด้วย โดเมนของ Bulb case และ Guide vane โดเมนของ
Runner และโดเมนของ Draft tube ดังรูปที่ 3 และทําการเมช (mesh)
โดเมนต่างๆ ดังรูปที่ 4 โดยมีการกําหนดเงือ่ นไขขอบของโดเมนต่างๆ
คือ กําหนดทีต่ าํ แหน่งทางเข้าเป็ น Mass flow rate และPressure inlet
ส่วนทางออกกําหนดเป็ น Pressure outlet โดยแต่ละโดเมนจะเชือ่ มโยง
ด้วยเงือ่ นไข Mixing plane สําหรับปญั หานี้ใช้การจําลองแบบ Steady
Multi Reference Frame โดยโดเมนทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้แก่ โดเมนของ
ั ่ ว่ นที่
Runner และโดเมนทีเ่ หลือกําหนดให้อยูก่ บั ที่ โมเดลความปนป
เลือกใช้คอื k-ε model [4] และกําหนดค่า Residual monitors = 10-5

รูปที่ 5 การกระจายความดันทีเ่ กิดขึน้ บนผิวใบพัด

1. โดเมนของ Bulb case และ Guide vane
2. โดเมนของ Runner
3. โดเมนของ Draft tube
Pressure side

Suction side

รูปที่ 6 ค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนใบพัด
1

รูปที่ 3 โดเมนของเครือ่ งกังหันพลังนํ้า [2]

4. รูปทรงใบพัดที่เหมาะสมสําหรับระดับหัวนําต่างๆ
การออกแบบรูปทรงใบพัดสําหรับเครือ่ งกังหันพลังนํ้าขนาดเล็ก
ชนิดไหลในแนวแกน รูปทรงใบพัดจะมีลกั ษณะแตกต่างกันตามหัวนํ้าที่
ออกแบบและอัตราไหลต่างๆ โดยจะแบ่งช่วงความสูงหัวนํ้าออกเป็ น 3
ระดับคือ ระดับหัวนํ้าตํ่า (1-5 m) ระดับหัวนํ้าปานกลาง (5-15 m) และ
ระดับหัวนํ้าสูง (มากกว่า 15 m) ซึง่ ออกแบบใบพัดภายใต้เงือ่ นไขการ
ทํางานสภาวะจริงของแหล่งนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา ตามข้อมูลในตารางที่ 1

รูปที่ 4 เมชในโดเมนต่างๆ

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งนํ้าขนาดเล็กของ กฟผ.
หัวนํ้า อัตราไหล
แหล่งนํ้า
รายละเอียด
(m3/s)
(m)
เขือ่ นแม่ปิงตอนล่าง อ. สามเงา จ.ตาก
3
1.2
ขนาด 35 kW
Blade dia. 650 mm.
จํานวนใบพัด 4 ใบ
เขือ่ นแม่จาง
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
13
1.7
ขนาด 155 kW
Blade dia. 650 mm.
จํานวนใบพัด 4 ใบ
เขือ่ นห้วยกุ่ม
อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิ
20
3.7
ขนาด 550 kW
Blade dia. 800 mm.
จํานวนใบพัด 5 ใบ

3

2

ผลการจําลอง CFD จะได้ผลของการกระจายความดันบนผิวของ
ใบพัดดังแสดงในรูปที่ 5 และสามารถคํานวณหาค่าแรงทีก่ ระทําต่อ
ใบพัดได้
หลังจากนัน้ ทําการวิเคราะห์ความแข็งแรงของใบพัดด้วย
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมน จะได้ผลค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ดังรูปที่ 6 ทําให้
เห็นถึงบริเวณทีไ่ ม่แข็งแรง ซึง่ จะต้องมีการออกแบบแก้ไขและเลือกวัสดุ
ทีจ่ ะใช้ทาํ ใบพัด เพือ่ ทีจ่ ะไม่เกิดความเสียหายเมือ่ นําไปใช้งานต่อไป
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เมือ่ กําหนดรูปทรงใบพัดและชิน้ ส่วนของกังหันพลังนํ้าเสร็จ ก็ทาํ
การจําลองการไหลทีเ่ กิดขึน้ นําผลการจําลองCFDทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงรูปทรงของกังหันพลังนํ้า
ทําซํ้าจนกระทังได้
่ สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การไหลของชุดกังหันพลังนํ้าตามทีต่ อ้ งการ
สําหรับรูปทรงของใบพัดทีร่ ะดับหัวนํ้าต่างๆ ดังรูปที่ 7 8 และ 9
ซึง่ จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวคอร์ด และมุมพิทช์ของใบพัด
แตกต่างกัน
และเครือ่ งกังหันทีอ่ อกแบบเพือ่ ใช้งานจริงกับแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา
ดังรูปที่ 10 11 และ 12 เครือ่ งกังหันพลังนํ้าแต่ละตัวจะมีรปู ร่างลักษณะ
แตกต่างกันตามเงือ่ นไขออกแบบของสถานทีต่ ดิ ตัง้ โดยออกแบบเป็ น
รายกรณีไป ซึง่ เป็ นการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ นการออกแบบรูปทรง
ใบพัดและเทคนิคการจําลอง CFD

รูปที่ 7 รูปทรงใบพัดทีอ่ อกแบบสําหรับหัวนํ้าระดับตํ่า

รูปที่ 11 เครือ่ งกังหันพลังนํ้าทีอ่ อกแบบสําหรับเขือ่ นแม่จาง

รูปที่ 12 เครือ่ งกังหันพลังนํ้าทีอ่ อกแบบสําหรับเขือ่ นห้วยกุ่ม
5. การทดสอบใช้งาน
เมือ่ ออกแบบแล้วเสร็จได้รปู ทรงของใบพัดและชิน้ ส่วนต่างๆของ
เครือ่ งกังหันพลังนํ้า
ก็นําไปสร้างและทดสอบการทํางานของเครือ่ ง
กังหันพลังนํ้าดังแสดงในรูปที่ 13 และ 14 สําหรับเครือ่ งกันหันทีจ่ ะ
นําไปติดตัง้ ทีเ่ ขือ่ นห้วยกุ่มยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ จึง
ยังไม่มรี ปู

รูปที่ 8 รูปทรงใบพัดทีอ่ อกแบบสําหรับหัวนํ้าระดับกลาง

รูปที่ 9 รูปทรงใบพัดทีอ่ อกแบบสําหรับหัวนํ้าระดับสูง

รูปที่ 10 เครือ่ งกังหันพลังนํ้าทีอ่ อกแบบสําหรับเขือ่ นแม่ปิงตอนล่าง [5]
รูปที่ 13 เครือ่ งกังหันพลังนํ้าทีต่ ดิ ตัง้ ทีเ่ ขือ่ นแม่ปิงตอนล่าง
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Abstract
The stress distribution around the vertex point of
dissimilar materials in three-dimensional joints under
thermal loading are investigated using BEM based on
Rongved’s fundamental solutions. Stress distributions
for the material combination in the singularity region on
the Dundurs composite plane are investigated. The
influences of thermal expansion coefficients and loading
conditions on the stress distribution are examined. It can
be found that the stress distributions around the vertex
point were different from those at the apex in twodimensional bonded joints.
Keywords: Thermoelasticity; Thermal stress; Stress
singularity; Three-dimensional joints; Dissimilar
materials; BEM
1. Introduction
Stress singularities at the interface in the bonded
joints of dissimilar materials are induced by mechanical
loading or thermal loading. Thermal stresses are caused
by differences in elastic properties and thermal expansion
coefficients in dissimilar materials joints. The stress
singularities generally exist at the vertex in threedimensional joints of dissimilar materials. Li et al.
(1992) reported the results of stress analysis for dissimilar
materials using three-dimensional BEM based on
Kelvin’s fundamental solutions. In the analysis, the
interface must be divided using finer meshes along the
stress singularity lines, and huge memory and time
consuming procedures are required for accurate analysis.
Then, Koguchi (1997) investigated the stress singularity
in three-dimensional bonded joints using threedimensional BEM based on Rongved’s fundamental
solutions.
Rongved's fundamental solutions (1955)
satisfy boundary conditions at the interface. Therefore,
the number of nodes and elements necessary for accurate
analysis decreases, because the BEM based on Rongved’s
fundamental solutions does not require the interface area
of dissimilar materials joints to be divided into elements.
Koguchi et al. (2003) also used the fundamental solution
for two-phase transversely isotropic materials to
investigate the stress singularity fields in threedimensional bonded joints using three-dimensional BEM.
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Furthermore, Prukvilailert and Koguchi (2005) reported
on stress singularity analysis around a point on the stress
singularity line in three-dimensional bonded joints using
three-dimensional
BEM
based
on
Rongved’s
fundamental solutions. However, this previous research
focused only on the stress singularity distributions in
three-dimensional bonded joints under mechanical
loading. The distributions of the stress fields around the
vertex in three-dimensional joints of dissimilar materials
under thermal loading have not been made clear so far.
In recent years, there has been much research on
thermal stresses at the interface in two-dimensional
bonded joints. Munz and Yang (1992, 1994 and 1995)
investigated the stress singularities and stress intensity
factors near the free edge of a junction between dissimilar
materials subjected to mechanical or thermal loading
using the eigenfunction expansion method. It is wellknown that three-dimensional BEM is useful to
efficiently analyze the stress fields in three-dimensional
joints, since only surfaces are divided into meshes for
analysis. Cruse et al. (1977) and Rizzo and Shippy
(1977) determined the boundary integral equation for
three-dimensional thermoelasticity. The thermoelastic
integral equation was also derived using the body force
analogy (Karami and Kuhn, 1992; Cheng et al., 2001).
In this paper, we investigate the stress singularity
fields around the vertex point in three-dimensional joints
of dissimilar materials under thermal loading using BEM
based on Rongved’s fundamental solutions. The material
combinations are mapped on the α 2 D − β 2 D Dundurs'
composite plane (Dundurs, 1969) for the order of stress
singularity in a form of power-law singularity, λa , in
plane strain condition as shown in Fig. 1. These
parameters are defined as
Km( 2 ) − m(1)
α2D =
Km( 2) + m(1)
(1)

β2D =

(

) (

K m( 2 ) − 2 − m(1) − 2

)

Km( 2 ) + m(1)
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where αT 1 and α T 2 are the thermal expansion
coefficients for material 1 and for material 2,
respectively.
A very fine mesh division is used to obtain an
accurate stress distribution. Then, the stress state at
internal points can be derived.
First, the straindisplacement relation is written as
ε ij =

Figure 1. Dundurs’ composite plane

m( h )

)

for plane strain

(h=1,2)

(3)

for plane stress

in which G( h ) is the shear modulus and v( h ) is the
Poisson’s ratio. The subscript h of these material
properties represents the material region; subscript 1
refers to the region of material 1 and subscript 2 refers to
the region of material 2.
2. BEM for thermoelasticity
The stress and displacement fields at a point in the
joints with high stress are examined using BEM, which
requires less memory than the FEM, especially in the
case of three-dimensional joints. Here, Rongved’s
fundamental solutions satisfying the boundary conditions
at the interface in dissimilar materials are applied in our
analysis.
For thermoelasticity with a uniform
temperature variation in dissimilar materials, the
boundary integral equation is derived as follows:
Cij u j ( P) = ∫ ( t j (Q)U ij ( P, Q) − Tij ( P, Q ) u j ( Q ) )dS ( Q )
(4)
S

((

)

)

(6)

( )

(2)

(

(

The stress-strain relation for thermoelasticity is given by
(7)
σ ij( h ) = 2G h ε ij + Nδ ijε kk − M δ ijϕ

where
G(1)
K=
G( 2 )
⎧4 1 − v( h )
⎪
=⎨ 4
⎪ 1+ v
( h)
⎩

1
ui , j + u j ,i
2

)

where
⎧ 2G(1) v(1)
in Material region 1
⎪
⎪⎪ 1 − 2v(1)
N =⎨
⎪ 2G( 2) v( 2)
in Material region 2
⎪
1 − 2v( 2 )
⎩⎪
Then, substitution of Eq. (6) into Eq.(7) gives

S

where S is the surface of the dissimilar materials model
excluding the interface area, P and Q are points on the
boundary, Cij is the C-matrix derived from the
configuration around a boundary point P, and U ij and Tij

)

(

)

(8)

(9)
σ ij( h ) = G( h ) ( ui , j + u j ,i ) + N δ ij uk ,k − M δ ijϕ
Finally, the stress σ ij at the internal point, ξ , can be
obtained by differentiating Eq. (4) and substituting into
Eq. (9) as follows:

(

)

σ ij( h ) (ξ ) = ∫ tl (Q) Dijl( ) (ξ , Q) − Vijl( ) (ξ , Q)ul (Q) dS (Q)
S

h

h

(10)

(h)

+ ∫ ( nl M ϕ ) Dijl (ξ , Q)dS (Q) − M δ ijϕ
S

where the third-order tensor components Dijl( h ) (ξ , Q ) and
h
Vijl( ) (ξ , Q ) are obtained by substituting Rongved’s

fundamental solutions U ij (ξ , Q ) and Tij (ξ , Q ) ,
respectively, in the stress-displacement equations as
follows:

(

)

Dijl( ) (ξ , Q ) = G( h ) U il , j (ξ , Q ) + U jl ,i (ξ , Q ) + N δ ijU kl ,k (ξ , Q )
h

(

)

Vijl( ) (ξ , Q ) = G( h ) Til , j (ξ , Q ) + T jl ,i (ξ , Q ) + Nδ ijTkl ,k (ξ , Q )
h

+ ∫ n j M ϕ U ij ( P, Q) dS ( Q )

(

(11)
(12)

where δ ij is the Kronecker delta.

are Rongved’s fundamental solutions for displacements
and surface tractions, respectively. Parameter ϕ is a
uniform temperature variation from the stress-free state.
The term M varies according to the location of an
element. We can define M as

(

⎧ 2G α 1 + v
(1)
⎪ (1) T 1
⎪
1 − 2v(1)
⎪
M =⎨
⎪ 2G( 2 )αT 2 1 + v( 2 )
⎪
⎪
1 − 2v( 2 )
⎩

(

(

(

)

)

)
)

in Material region 1

in Material region 2

(5)
Figure 2. A three-dimensional joint of dissimilar
materials with the origin at the vertex point
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plane strain condition. It can be seen that the stress
distribution of σ θθ for three-dimensional bonded joints is
similar to that for two-dimensional bonded joints, but the
magnitude is larger. The stress distribution of σ zz in the
upper interface (z/L = 0.00005) and in the lower interface
(z/L = -0.00005) along ro/L are shown in Fig. 5. In the
upper interface, Material 2, there is Young’s modulus less
than those of Material 1, and it is noticed that the stress
distribution of σ θθ is maximum inside the region not at
the interface. Next, the stress distributions of σ θθ for
various uniform temperature variations and various
values of α T 2 when αT 1 is fixed to 1.0 ×10−6 K −1 are
investigated and shown in Fig. 6. The magnitude of the
stress σ θθ is proportional to the value of a uniform

Figure 3. Model for analysis of a three-dimensional joint
A typical model employed in our calculation is
shown in Fig. 3. The total number of nodes and elements
are 3067 and 1370, respectively. A very fine mesh
division is located around the vertex point. For the
boundary conditions, the displacements in the x-direction
and the y-direction are free at all surfaces of the model.
The displacement in the z-direction at the upper surface
and side surfaces of the model is free, whereas that at the
lower surface is fixed to zero.
3. Results and Discussion
In this section, thermal loading due to a uniform
temperature variation (ϕ = ΔT: constant) is applied to the
three-dimensional
joint
model.
The
material
combinations of the joint are chosen so as to locate in the
singularity region on the Dundurs’ composite plane.
Material properties are first chosen as E 1 = 206GPa,
()

v(1) =0.3,

E( 2) =52.6742GPa,

v( 2 ) =0.26316.

The

corresponding Dundurs' parameters ( α 2 D = 0.6 , β 2 D = 0.2 )
are in the singularity region. The thermal expansion
coefficient of material 1, αT 1 , is 1.0 × 10-6 K-1 and of

material 2, α T 2 , is 5.0 × 10 K . A uniform temperature
variation, ΔT , is −100K , which means that the
temperature in the joint decreases from the stress-free
state ( ΔT is negative, indicating a cooling-down
condition). The upper part of the model (material 2)
allows more contraction than the lower part of the model
(material 1, which has a lower value of the thermal
expansion coefficient).
The stress distribution of σ θθ at the interface
-6

GPa
1.00
Present 3‐D BEM around the vertex point
Munz and Yang (1992)

σθθ
0.10

0.01
1.00E‐04

1.00E‐03

the formulation developed by Munz and Yang (1992) in

1.00E‐02

r/L

Figure 4. Stress distributions of σ θθ at the interface
around the vertex point for a uniform temperature
variation ( ΔT = −100K ).
1.00

GPa

z/L = 0.00005

-1

( θ = 0o ) around the vertex point along the dimensionless
distance r / L in the present BEM analysis for a uniform
temperature variation ( ΔT = −100 K ) is shown in Fig. 4.
For comparison, we also provide the stress distributions
of σ θθ in two-dimensional bonded joints computed using
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temperature variation according to the Linear Theory of
Elasticity, and the magnitude also increases as the value
of αT 2 increases.

z/L = 0.0
z/L = ‐0.00005

σzz
0.10

0.01
1.00E‐05

1.00E‐04

1.00E‐03

rr/L
o/L

Figure 5. Stress distributions of σzz
for z/L (= 0.00005, 0.0, -0.00005) along ro/L
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0.80

GPa
DT=100 K, aT2= 5C10-6K -1
DT=-100 K, aT2= 5C10-6K-1

0.60

DT=-200 K, aT2= 5C10-6K-1
DT=-100 K, aT2= 10C10-6K -1

0.40

σθθ
0.20

r/L

0.00
1.00E‐05

1.00E‐04

1.00E‐03

1.00E‐02

‐0.20

‐0.40

Fig. 6. Stress distributions of

σ θθ

at the interface for

various uniform temperature variations and thermal
expansion coefficient in a semi-log scale.
6. Conclusion
In the present paper, we created a three-dimensional
BEM program for thermoelasticity based on Rongved’s
fundamental solution satisfying the boundary condition at
the interface. As a result, accurate analysis using the
present BEM program required less memory and was less
time consuming than BEM analysis based on Kelvin’s
fundamental solutions or FEM analysis.
The
distributions of stress singularity fields around the vertex
point for dissimilar materials in three-dimensional
bonded joints under thermal loading were presented and
compared with the results in the previous research
studies. For a uniform temperature variation applied to
three-dimensional bonded joints, the magnitude of stress
distributions were proportional to the temperature
variation, ΔT , and depended on the difference in the
thermal expansion coefficients.
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Abstract
Nonphysical flow solutions and shock instability from
the use of characteristic-based split scheme are presented.
The scheme produces nonphysical flow solutions such as
the carbuncle phenomenon, the oscillated flow solution
behind shock wave propagation of unsteady high-speed
compressible flow. Several test cases are used to identify
deficiency of the characteristic-based split scheme in
order to modify the computational procedure for the
improved solutions.
Keywords: characteristic-based split scheme, carbuncle
phenomenon, shock instability.
1. Introduction
During the past decades, the characteristic-based split
(CBS) scheme has been successfully applied to analyze
various fluid dynamics problems, such as the steady and
unsteady viscous incompressible flow [1], the shallow
water flow [2], as well as the steady-state high-speed
compressible flow [3,4]. The scheme, however, may
produce physically unrealistic numerical flow solutions
such as a spurious bump of the carbuncle phenomenon
that occurs on the high Mach number flow over a blunt
body, the oscillation behind shock wave propagation of
the unsteady high-speed compressible flow.
This paper presents the deficiency of the CBS scheme
that can produce unrealistic flow solutions for some
specific types of flow problems. The paper starts by
explaining the governing equations for the high-speed
compressible flow. The computational procedure of CBS
scheme with artificial viscosities for inviscid
compressible flow analysis is then described. Finally,
several examples are presented to identify the deficiency
of the scheme in order to modify the computational
procedure for the improved and more realistic solutions.
2. Governing equations
The Euler equations for inviscid compressible flow
are governed by the conservation of mass, momentums
and energy. These equations, in two dimensions, are
written in the conservation form as,
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∂
{U } + ∂ { E} + ∂ { F } = 0
∂t
∂x
∂y

{U }

The vector
defined by,

{U }T

=

(1)

contains the conservation variables

⎣ρ ρ u ρ v ρ ε ⎦

(2)

where ρ is the fluid density, u and v are the velocity
components in the x and y directions, respectively, and ε
is the total energy of the fluid. The vectors {E} and {F }
consist of inviscid fluxes in the x and y directions,
respectively. These inviscid flux vectors are given by,

{E}T

=

⎣ρ u

ρ u 2 + p ρ u v ρ uε + pu ⎦

(3)

=

⎣ρ v

ρ u v ρ v 2 + p ρ vε + p v ⎦

(4)

and

{F }T

where p is the pressure. The total energy consists of the
internal energy and the kinetic energy defined by,

ε

= e+

(

1 2 2
u +v
2

)

(5)

The internal energy is assumed to satisfy the equation of
state that can be written in the form,

e =

p

ρ (γ − 1)

(6)

where γ is a specific heat ratio.
3. Computational Procedure
The basic concept of the CBS scheme is to use the
characteristic-Galerkin process to establish recurrence
relations for temporal discretization. The method of
weighted residuals with Galerkin’s criteria is used for
spatial discretization for deriving the finite element
equations.
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3.1 The temporal discretization
The CBS scheme for compressible flow analysis
consists of four steps. In the first step, the intermediate
values of the conservative variables in the momentum
equations are calculated by omitting the pressure gradient
terms. In the second step, the continuity equation is
solved to determine the density changes in the fluid. In
the third step, the conservative variables of the
momentum equations are updated. Finally, the energy
equation is solved for the total energy in the fourth step
and the pressure is calculated by using the equation of
state. These four steps, in the fully explicit form, can be
written as follows,

using the Gauss theorem to yield the element equations in
the steps shown below,
Step 1: Solve the intermediate momentum equations,
⎡

[M ]{ΔU i* } = Δt ⎢( [ C ]− [ S ] ){u jU i }− Δt uk ⎢[ K u ]{u jU i }
⎣⎢

(

)

(

)

(7)

n

⎤
− Δtθ [ K ]{ p} ⎥
⎦
Step 3: Solve the momentum correction equations,
⎤
⎥
⎦

(13)

n

(14)

Step 4: Solve the energy equation,
(8)

⎡

[M ]{ Δρε } = Δt ⎢ ( [ C ]− [ S ] ){u j (ρε + p ) }
⎣

−

n

(9)

⎤
Δt
u k ( [ K u ] − [ Tu ] ) u j (ρε + p ) ⎥
2
⎦

{

}

n

(15)

In the above equations, the element matrices are,

[M ]

=

∫ { N }⎣ N ⎦ d Ω

(16a)

(16b)

Ω

⎡ ∂ (ρ uiε ) ∂ (ui p )
Δρε = Δt ⎢−
−
∂xi
∂xi
⎣
n

(10)

[ C]

=

⎧⎪ ∂N ⎫⎪
⎬ ⎣ N ⎦d Ω
j⎪
⎭
Ω

[ D]

=

∫ ⎨⎩ ∂x ⎬⎭ ⎣ N ⎦ d Ω

∫ ⎨⎪⎩ ∂x

⎧ ∂N ⎫

(11a)
(11b)
(11c)
(11d)

where α = 1,2,3, and Nα are the element interpolation
functions.
The method of weighted residuals with Galerkin’s
criteria is employed to discretize the finite element
equations by multiplying Eqs. (7)-(10) with the weighting
function, Nα , and performing the integration by parts

[K]

=

(16c)

i

Ω

3.2 The spatial discretization
The three-node triangular element is used in this
study. The element assumes linear interpolation for the
variables U , E , F and p as,

p = Nα ( x , y ) pα

(12)

⎡

⎣

Step 4: Solve the energy equation,

U = Nα ( x , y ) U α
E = Nα ( x , y ) Eα
F = Nα ( x , y ) Fα

n

[ M ]{ Δρ} = Δt ⎢( [ D] − [ Ru ] ){U i + θΔU i* }

Step 3: Solve the momentum correction equations,

Δt
∂ ⎛ ∂ (ρ ui ε ) ∂ (ui p ) ⎞⎤
⎟⎥
⎜
+ uk
+
2
∂xk ⎜⎝ ∂xi
∂xi ⎟⎠⎥⎦

⎤
⎥
⎥⎦

Step 2: Solve the continuity equation,

⎡

where θ is between 0.5 and 1.

ΔU i =

} ( [ K p ]− [Tp ] )

{

[ M ]{U i } = [ M ]{ΔU i* } + Δt ⎢ ( [ D] − [ Ru ] ){ p}

⎡ ∂U i
∂2 p ⎤
∂ΔU i*
= Δt ⎢−
+ Δt θ
−θ
⎥
∂xi ∂xi ⎥⎦
∂xi
⎢⎣ ∂xi

⎡ ∂p ⎤
− Δt ⎢ i ⎥
⎣ ∂xi ⎦

⎤
{ p} ⎥
⎦

n

n

Step 2: Solve the continuity equation,

ΔU i*

⎣

⎣

where U i are the mass fluxes.

Δρ

2

− [ Tu ] u jU i +

Step 1: Solve the intermediate momentum equations,
⎡ ∂ u jU i
Δt
∂ ⎛⎜ ∂ u jU i
∂p ⎞⎟⎤
⎥
+ uk
+
ΔU i* = Δt ⎢−
∂x j
2
∂xk ⎜⎝ ∂x j
∂xi ⎟⎠⎥
⎢⎣
⎦

⎡

⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥

∫ ⎨⎩ ∂x ⎬⎭ ⎢⎣ ∂x ⎥⎦ d Ω

(16d)

Ω

i

i

[ Ku ]

=

⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥
⎥d Ω
⎬⎢
⎨
∂xk ⎭ ⎢⎣ ∂x j ⎥⎦
Ω⎩

∫

(16e)

[K p ]

=

⎧ ∂N ⎫ ⎢ ∂N ⎥
⎬⎢
⎥d Ω
∂x i ⎦
k
⎭
⎣
Ω

(16f)

[S ]

=

∫ { N }⎣ N ⎦ n

dΓ

(16g)

∫ { N }⎣ N ⎦ n d Γ

(16h)

∫ ⎨⎩ ∂x

j

Γ

[Ru ]

=

i

Γ

[ Tu ]

=

⎢

⎥

∂N
∫ { N }⎢ ⎥ nk d Γ
Γ

⎣⎢ ∂x j ⎦⎥

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

(16i)
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[Tp ]

⎢ ∂N ⎥

∫ { N }⎢⎣ ∂x ⎥⎦ n

=

Γ

k

dΓ

(16j)

i

3.3 Artificial viscosity
The fluid properties, such as the density and pressure,
in high-speed compressible flow change abruptly across
the shock waves. An artificial viscosity for shock
capturing is necessary to smooth local oscillations in the
narrow region of steep gradients. In this paper, two
different artificial viscosity methods are employed. The
first method is based on the use of the second gradient of
pressure [5]. The contribution of the nodal artificial
viscosity are determined from,
⎧

n +1

[M L ]⎪⎨U s
⎪⎩

− U n+1 ⎫⎪
3 V +c
∇ 2 p [K ]{U }n
⎬ = Ce h
e
Δt
p
⎪⎭

(17)

where U sn +1 is the modified solution at time step n + 1
after adding artificial viscosity, U n +1 is the solution at
time step n + 1, Ce is the user-specified coefficient
normally varies between 0.0 and 2.0, h is the element
size, V is the absolute velocity, c is the speed of sound,
p is the average pressure,

∇2 p

e

is the second

derivative of pressure over an element.
The second artificial viscosity method is called the
pressure switch method [5]. The nodal quantities of
artificial viscosity are given by,
⎧

n +1

[M L ]⎪⎨U s
⎪⎩

− U n+1 ⎫⎪ Ce S e
⎬=
Δt
Δt e
⎪⎭

( [M ] − [M L ] ){U }n

4.1 The carbuncle phenomenon
The carbuncle phenomenon is often referred to as a
spurious bump on the bow shock near the flow centerline
ahead the blunt body. The problem is represented by a
Mach 15 inviscid flow over a circular cylinder. The
uniform upstream values are imposed on the left
boundary while the slip wall boundary is prescribed along
the circular surface, and the outflow conditions are given
along the other boundaries. The phenomenon is highly
grid-dependent but does not require a large number of
grid points [6] to obtain solutions. To demonstrate the
grid-dependent results, the CBS scheme using the two
artificial diffusion methods is employed with meshes of
three different element aspect ratios. Figures 1-3 show
the three meshes with the same number of 15 nodes in the
radial direction, but with different number of nodes (15,
90, and 200, respectively,) in the circumferential
direction. The density contours obtained from the first
mesh (15 × 15 nodes) are shown in Figs. 1(b)-(c). The
carbuncle phenomenon does not appear with this
relatively crude mesh. The second mesh (15 × 90 nodes)
has more elements in the circumferential direction as
shown in Fig. 2. The CBS scheme yields a small bump
along the center line near the bow shock as shown in
Figs. 2(b)-(c). The carbuncle phenomenon can be clearly
seen in very elongated mesh normal to the shock as
shown in Figs. 3(b)-(c). These numerical experiments
have demonstrated that the carbuncle phenomenon is
affected by the mesh alignment and sensitive to the mesh
aspect ratio as previously identified in Ref. [6].

(18)

where Δt e is the local element time step, S e is an
element pressure switch, which is the mean of nodal
values S i , computed from,

Si =

∑(p
∑p

i

− pk )

e

i

(19)

− pk

e

The fully explicit form of the CBS scheme is
conditionally stable. The permissible time step is
governed by,
Δt = σ

h
V +c

(a)
(b)
(c)
Figure 1. Density contours of Mach 15 flow over blunt
body from first mesh (a) using: (b) second
gradient of pressure; (c) pressure switch.

(20)

where σ is the Courant number (0<σ ≤ 1).
4. Results
To study the shock instability from the use of
characteristic-based split scheme with two different
artificial viscosity methods, four popular test cases are
used: (1) the carbuncle phenomenon, (2) the kinked Mach
stem, (3) the odd-even decoupling, and (4) the expansion
shock.
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(a)
(b)
(c)
Figure 2. Density contours of Mach 15 flow over blunt
body from second mesh (a) using: (b) second
gradient of pressure; (c) pressure switch.
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(a)

(b)

(a)
(b)
(c)
Figure 3. Density contours of Mach 15 flow over blunt
body from third mesh (a) using: (b) second
gradient of pressure; (c) pressure switch.
4.2 The kinked Mach stem
The problem statement consists of a strong planar
shock at Mach 5 moving from the left to right boundaries
and reflecting (DMR) on a ramp to cause the doubleMach reflection configuration [7]. The inflow is given by
a strong planar shock entering the domain along the left
boundary, the 46° ramp is considered as a slip wall, and
the outflow conditions are imposed along the other
boundaries. Figures 4(a)-(d) show the density contours
of a DMR simulation obtained from the CBS scheme
with the second gradient of pressure method at the four
different values of Ce (0.25, 0.5, 1.0 and 2.0
respectively). The figures show the oscillation behind
shock wave propagation. These numerical experiments
suggest that such a solution may be caused by the
insufficient dissipation. Figures 5(a)-(d) also show the
density contours obtained from the CBS scheme with the
pressure switch method at the four different values of
Ce (0.1, 0.25, 0.5 and 1.0, respectively). The figures
show that the CBS scheme with pressure switch method
provides more realistic solutions such that the kinked
Mach stem is recovered with slightly broken-down
incident shock.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 4. Density contours of Mach 5 shock moving
over 46° ramp obtained from CBS with second
gradient of pressure method.

(c)
(d)
Figure 5. Density contours of Mach 5 shock moving
over 46° ramp obtained from CBS scheme
with pressure switch method.
4.3 The Quirk’s test (odd-even decoupling)
The third test case is a Mach 6 moving shock along
odd-even grid perturbation in a straight duct [8]. The
computational domain consists of a uniform triangular
mesh with 800 and 20 equal intervals along the axial and
transverse directions of the duct, respectively. The
inflow condition is given as a strong shock entering the
duct on the left boundary. The outflow condition is
imposed at the outlet on the right boundary. The upper
and lower boundaries are considered as slip walls. The
grids along the duct centerline are perturbed in the
transverse direction with a magnitude of ± 10 −6 . Figures
6(a)-(d) show the density contours of the normal shock at
three locations along the duct obtained from the CBS
scheme with the second gradient of pressure method at
the four different values of Ce (0.25, 0.5, 1.0 and 2.0,
respectively). The predicted solutions suffer from the
oscillation during the strong shock propagation because
of insufficient dissipation. Figures 7(a)-(d) show the
density contours from the CBS scheme with the pressure
switch method at the four different values of Ce (0.25,
0.5, 1.0 and 2.0, respectively). These figures show that
more realistic shock resolutions are obtained from this
latter case.
4.4 The expansion shock
The problem statement is given by a uniform flow
at Mach 3 entering the domain from the left boundary.
The outflow conditions are prescribed on the right
boundary, and the upper and lower boundaries are
considered as the slip walls [9]. In this test case, the
several numerical schemes produce nonphysical
expansion shock behavior because their solutions do not
satisfy the entropy condition. The computed density
contours at time t = 10.5 are shown in Figs. 8-9. The
figures show that the CBS scheme with both presented
artificial viscosity provide realistic solutions.
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x ≈ 100

x ≈ 260

x ≈ 410

(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 6. Density contours of Mach 6 moving shock
along odd-even grid perturbation obtained
from CBS with second gradient of pressure
method.
x ≈ 100

x ≈ 260

x ≈ 410

(a)
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(b)

(c)

(d)
Figure 7. Density contours of Mach 6 moving shock
along odd-even grid perturbation obtained
from CBS with pressure switch method.

Figure 8. Density contours of Mach 3 flow over
forward-facing step obtained from CBS with
second gradient of pressure method.

Figure 9. Density contours of Mach 3 flow over a
forward-facing step obtained from CBS with
pressure switch method.
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5. Conclusion
The shock instability and some nonphysical flow
behaviors from the use of the characteristic-based split
scheme with two different artificial viscosity methods
were studied. Four popular test cases were used to
investigate the deficiencies of the scheme. The first test
case of the carbuncle phenomenon showed that the
quality of the flow solutions is affected by the mesh
alignment and sensitive to the mesh aspect ratios. The
mesh with high aspect ratio normal to the shock wave
promotes numerical instability. The second and the third
test cases showed that the use of the artificial viscosity
computed from the pressure switch method is more
effective in suppressing the oscillation. The last test case
shows that the CBS scheme using both the artificial
viscosity methods provide realistic flow solutions. These
four test cases demonstrate the capability of the CBS
scheme for analyzing the high-speed compressible flow
behaviors. They also provide insight to and suggest some
deficiencies of the scheme for solving flow problems at
high Mach numbers with strong shocks.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เ สนอการใช้โ ปรแกรมคํา นวณเพื่อ หากํ า ลัง บ่ ง ชี้ของ
เครือ่ งยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียวโดยใช้ขอ้ มูลจําเพาะและ
ผลการทดสอบของเครื่องยนต์สเตอลิง GPU-3 ซึง่ ใช้ฮเี ลียมเป็ นสาร
ทํางาน ทีค่ วามดัน 5.12 เมกะปาสคาล อุณหภูมดิ า้ นร้อน 649 oC และ
อุณหภูมนิ ้ํ าหล่อเย็น 15 oC วิธกี ารคํานวณทีใ่ ช้เป็ นการปรับปรุงการ
คํานวณจากโปรแกรมของ Ureili โดยได้รวมการพิจารณาถึงอุณหภูม ิ
ของคูลเลอร์ท่เี พิม่ ขึน้ และการหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานในรีเจน
์
เนอเรเตอร์จากข้อมูลจากผลการทดสอบและนํ าผลค่าสัมประสิทธิแรง
์
เสียดทานทีไ่ ด้น้ีมาตรวจสอบโดยใช้ประกอบการคํานวณหากําลังบ่งชี้
ของเครือ่ งยนต์ Allison PD-46 ซึง่ เป็ นเครือ่ งยนต์รปู แบบเดียวกัน
Abstract
This article presents a procedure for calculation of an
indicated power of a single cylinder Beta-type Stirling engine.The
calculation is based on the specification and testing data of GPU3 Engine, which uses helium as working fluid at mean pressure
5.12 MPa, heater gas temperature of 649 oC and cooling water
temperature of 15 oC. Ureili’s program is modified by
reconsidering the temperature rise in the cooler and applying the
friction coefficient equation in the regenerator. The friction
coefficient is computed from the engine’s test data. The
calculation is validated with the test data from another engine
with same configuration, the Allison PD-46.
1. บทนํา
เครื่องยนต์สเตอลิงเป็ นเครื่องยนต์ท่ที ํางานโดยการขยายตัวของ
ก๊าซร้อน ประดิษฐ์ขน้ึ เป็ นครัง้ แรกในปี คศ.1816 โดยโรเบิรต์ สเตอลิง
ซึง่ มีขอ้ ดีคอื สามารถใช้กบั แหล่งความร้อนได้หลากหลาย เช่น เชือ้ เพลิง
ชีวมวล ความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือ พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ในต่างประเทศได้มกี ารวิจยั และสร้างเพือ่ ใช้ในงานด้านต่างๆ
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เครือ่ งยนต์สเตอลิงแบบเบต้าเป็ นรูปแบบหนึ่งของเครือ่ งยนต์สเตอลิงที่
มีความน่ าสนใจ ภายในเครื่องยนต์สเตอลิงโดยทัวไปประกอบด้
่
วยส่วน
การทํางาน หลักได้แก่ ส่วนปริมาตรขยาย ฮีทเตอร์ รีเจนเนอเรเตอร์
คูลเลอร์ และส่วนปริมาตรอัด สําหรับเครื่องยนต์แบบเบต้ากระบอกสูบ
เดียว เช่น เครือ่ งยนต์ GPU-3 มีชน้ิ ส่วนหลักดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเครือ่ งยนต์ GPU-3
การศึกษาการคํานวณเพื่อการออกแบบเป็ นขัน้ ตอนเบือ้ งต้นซึ่งมี
ความสําคัญ แต่จากเอกสารหรือโปรแกรมคํานวณตามเอกสาร [1] และ
[2] พบว่าผลการคํานวณกําลังทีไ่ ด้จากเครือ่ งยนต์โดยใช้โปรแกรมยังมี
ความผิดพลาดสูง ในงานวิจยั นี้จงึ ได้พยายามทําการปรับปรุงโปรแกรม
ของ Ureili [1] ซึง่ เขียนขึน้ ด้วยโปรแกรม MatLabโดยใช้ขอ้ มูลจากการ
ทดสอบเครื่องยนต์ GPU-3 ซึ่งเป็ นเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้า
กระบอกสูบเดีย วในการปรับแก้การคํา นวณความดันลดซึ่ง มีผลจาก
สัม ประสิท ธิแ์ รงเสีย ดทานในรีเ จนเนอเรเตอร์ ซึ่ง มีผ ลอย่ า งมากต่ อ
ผลลัพธ์ของกําลังบ่งชีท้ ค่ี าํ นวณได้ของเครือ่ งยนต์สเตอลิง
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการคํานวณหา
กําลังบ่งชีโ้ ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และปรับปรุงให้สามารถทํานาย
ผลกําลังบ่งชี้ได้ใกล้เคียงกับผลการทดสอบ และสามารถประยุกต์ใช้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

สําหรับออกแบบเครือ่ งยนต์สเตอลิงทีม่ รี ปู แบบเดียวกันต่อไป
2. การคํานวณของโปรแกรม
การวิเคราะห์เพือ่ คํานวณหากําลังของเครือ่ งยนต์สเตอลิง อาจแบ่ง
ได้เป็ น 4 อันดับ คือ
อันดับทีศ่ ูนย์ คือการวิเคราะห์โดยการประมาณโดยใช้สมการ
ประเมินโดยใช้คา่ จากประสบการณ์
อันดับทีห่ นึ่ง คือการวิเคราะห์โดยการใช้แบบจําลอง เช่น แบบ
อุณหภูมคิ งที่ หรือแบบจําลองอะเดียบาติก ซึง่ ไม่คดิ การสูญเสียต่างๆ
อันดับทีส่ อง คือการวิเคราะห์โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ในระดับที่
หนึ่งโดยรวมการพิจารณาการสูญเสีย เช่น การสูญเสียจากความดันลด
ในชิน้ ส่วน การสูญเสียจากการนําความร้อน เป็ นต้น
อันดับทีส่ าม คือการวิเคราะห์โดยแบ่งพิจารณาภายในเครื่องยนต์
เป็ นส่วนย่อยๆ และแก้สมการหาคาตัวแปรทีจ่ ุดต่อ วิธนี ้ีเหมาะกับการ
วิเคราะห์เครือ่ งยนต์อย่างละเอียด
ในการออกแบบเครือ่ งยนต์โดยทัวไปจะใช้
่
การวิเคราะห์ระดับทีส่ อง
[3] โดยอาจใช้สมการจากแบบจําลองอุณหภูมคิ งทีห่ รือทีเ่ รียกว่าสมการ
ของSchmidt หรือใช้แบบจําลองอะเดียบาติกซึ่งทัง้ สองแบบเป็ นการ
คํ า นวณหางานโดยไม่ ค ิด การสูญ เสีย จากความดัน ลดหรือ อื่น ๆ ใน
โปรแกรมคํานวณชื่อ Simple ของ Ureili [1] ซึง่ นํามาปรับปรุงในงาน
วิจยั นี้ จะคํานวณหากําลังบ่งชีโ้ ดยเริม่ จากการคํานวณแบบอะเดียบาติก
และคํานวณอุณหภูมทิ ล่ี ดลงจากผลของประสิทธิภาพของตัวแลกเปลีย่ น
ความร้อ น(กํ า ลัง ขัน้ ต้น )และงานที่สูญ เสีย ไปจากความดัน ลดในตัว
แลกเปลีย่ นความร้อน
กําลังบ่งชี้ = กําลังขัน้ ต้น - งานทีส่ ญ
ู เสียไปจากความดันลด
2.1 แบบจําลองอะเดียบาติ ก
แบบจําลองอะเดียบาติก[1] เป็ นแบบจําลองทีใ่ ช้เพื่อหาสมการ
สําหรับ ใช้ในการคํานวณหางานและความร้อนในเครื่องยนต์สเตอลิง
โดยพิจารณาเครือ่ งยนต์โดยการแบ่งย่อยเป็ น 5 ส่วนดังรูป โดยตัวห้อย
h k r c และ e แทนฮีทเตอร์ คูลเลอร์ รีเจนเนอเรเตอร์ ปริมาตรส่วน
อัดและส่วนขยาย ตามลําดับโดยส่วนระหว่างขอบเขตปริมาตรใช้ตวั
แปรระหว่างส่วนนัน้ ๆ เช่น ck แทนส่วนขอบเขตของส่วนอัดและ
คูลเลอร์ มีทงั ้ หมด 4 ขอบเขตคือ ck kr rh และ he

จากสมการมวล พลังงาน และเงื่อนไขตามทิศทางการไหล โดย
พิจารณาสารทํา งานเป็ นก๊ าซอุ ดมคติ ได้สมการทัง้ หมดตามลํา ดับ ที่
แสดงด้านล่าง ซึง่ สมการเหล่านี้จะนํามาคํานวณเพือ่ นําไปสูก่ ารหางาน
และความร้อนทีใ่ ห้กบั เครือ่ งยนต์
สมการที่ได้ตามแบบจําลองอะเดียบาติ ก
สมการพลังงาน
dTe = Te (

dp dV e dm e
)
+
−
p
Ve
me

dTc = Tc (

dp dV c dm c
)
+
−
p
Vc
mc

dQ k =

V k ⋅ dp ⋅ cv
− cp (Tck ⋅ m ck '−Tk ⋅ m kr ' )
R

Vr ⋅ dp ⋅ cv
− cp (Tk ⋅ mkr '−Th ⋅ mkrh ' )
R
V ⋅ dp ⋅ cv
dQ h = h
− cp (Th ⋅ m rh '−The ⋅ m he )
R
dWc = pdVc
dWe = pdVe
สมการความดัน
dQr =

⎛V
V
V
V
V
p = MR / ⎜⎜ c + k + r + h + e
⎝ Tc Tk Tr Th Te

dp =

⎞
⎟
⎟
⎠

−γ ⋅ p ( dVc / Tc − k + dVe / Th − e )
⎛V
Vc
V V ⎞ V
+ γ ⎜⎜ k + r + h ⎟⎟ + e
Tc − k
⎝ Tk Tr Th ⎠ Th − e

(2.2)

สมการมวล
mi = pVi / RTi

(2.3)

โดยที่ i=1-5 สําหรับปริมาตรทัง้ 5
สมการการเปลีย่ นแปลงมวล
dm c = ( pdV c + V c dp / γ ) /( RTc − k )

(2.4)

dm e = ( pdV e + Ve dp / γ ) /( RT h − e )

(2.5)

mi
dp Vi
)=
( )
p
R Ti
โดยที่ i=1-3 สําหรับปริมาตรไม่เปลีย่ นแปลงทัง้ สามส่วน
การไหลของก๊าซระหว่างขอบเขตปริมาตร
dmi = dp (

รูปที่ 2 ตัวแปรและการแบ่งส่วนปริมาตรตามแบบจําลองอะเดียบาติก

(2.1)

(2.6)

m ck = − dm c , m kr = − m ck − dm k

(2.7),(2.8)

m he = − dm e , m rh = − m he − dm h

(2.9),(2.10)

ค่าอุณหภูมติ ามทิศทางการไหล
ถ้า mc −k > 0 , Tck = Tc มิเช่นนัน้ Tck = Tk

(2.11)

ถ้า m he > 0 , The = Th มิเช่นนัน้ The = Te

(2.12)
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2.2 ขัน้ ตอนการหาผลลัพธ์
จากสมการทีไ่ ด้แสดงในหัวข้อ 2.1 มีขนั ้ ตอนการหาผลลัพธ์ แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการหาผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทท่ี ราบค่า
ขันตอนการหาผลลั
้
พธ์
1.กําหนดอุณหภูมดิ า้ นร้อน ด้าน
เย็น ปริมาตรอัดตัวและขยายตัว
และก๊าซทีเ่ ป็ นสารทํางาน
2.หาการเปลีย่ นแปลงปริมาตร

T h , Tk , Tr , V c , V e , c p , c v

3.กําหนดค่าเริม่ ต้น

Tc0 , Te0 , Q k0 , Q r0 , Q h0

dVc , dVe
Wc0 , We0

4.คํานวณค่าความดันและการ
เปลีย่ นแปลงความดัน
5.หามวลของก๊าซในแต่ละส่วนจาก
สมการมวล
6.หาการเปลีย่ นแปลงมวลของก๊าซ
ในแต่ละส่วน
7.การไหลของก๊าซระหว่าง
ขอบเขตปริมาตร
8.ค่าอุณหภูมติ ามทิศทางการไหล
9.นําเวคเตอร์ของค่าตัวแปร
อินทิเกรตเชิงตัวเลขในแต่ละช่วง
มุมหมุนของเครือ่ งยนต์จนค่า
อุณหภูม ิ Tc และ Te เข้าสูค่ า่
เริม่ ต้น

p, dp สมการ 2.1 และ 2.2

mc , mk , mr
m h , m e สมการ 2.3
dm c , dm k , dm r

dm h , dm e สมการ 2.4-2.6

m ck , m kr m he , m rh
สมการ 2.7-2.10
Tck , The สมการ 2.11-2.12
ค่าของตัวแปรทุกตัวที่
เหลือ

3. ข้อมูลจําเพาะของเครื่องยนต์และผลการทดสอบ
เครือ่ งยนต์ GPU-3 (Ground power unit) และ Allison PD-46
เป็ นเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียวซึ่งใช้รูปแบบของ
กลไกขับเคลื่อนแบบเดียวกัน และใช้ฮที เตอร์ รีเจนเนอเรเตอร์ คูลเลอร์
รูปแบบเดียวกัน เครื่องยนต์สร้างขึน้ โดยบริษทั เจเนอรัลมอเตอร์เพือ่ ใช้
ในการผลิต ไฟฟ้ าและนํ า มาดัด แปลงเพิ่ม เติม เพื่อ ใช้ ท ดสอบโดย
ศูนย์วจิ ยั ลูอสิ เพือ่ นําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบผลการคํานวณจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์วจิ ยั ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
ข้อมูลจําเพาะของเครือ่ งยนต์ทงั ้ สองแบบ แสดงดังในตารางที่ 2
และ 3 ตามลําดับ
ข้อมูลผลการทดสอบ เครือ่ งยนต์ทงั ้ สองเครือ่ งมีผลการทดสอบ
โดยสรุปจากเอกสาร [2],[4] และ [6] ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยใน
เครื่องยนต์ GPU-3 อุณหภูมิคลู เลอร์ที่ระบุเป็ นอุณหภูมินํ้าหล่อ
เย็นในคูลเลอร์
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ตารางที่ 2 ข้อมูลจําเพาะของเครือ่ งยนต์ GPU-3 [2],[4]
รูปแบบของเครือ่ งยนต์
แบบเบต้า สูบเดียว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ × ช่วงชัก
69.9 × 31.2 มม
สารทํางาน
ฮีเลียม
ความดันสารทํางาน
5.52 เมกะปาสคาล
ความเร็วรอบต่อนาที
2500 3000 3500
อุณหภูมดิ า้ นฮีทเตอร์
922 เคลวิน
อุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็น
288 เคลวิน
อัตราไหลของนํ้าหล่อเย็น
0.19 กก.ต่อนาที
ปริมาตรกวาด,ปริมาตรนิ่งด้านขยาย
124.9,12.28 ซีซี
ปริมาตรกวาด,ปริมาตรนิ่งด้านอัด
211.9,11.51 ซีซี
3.02× 245.3 มม.
φ ในท่อฮีตเตอร์×ความยาว
1.08× 46 มม.
φ ในท่อคูลเลอร์×ความยาว
22.6× 22.
φ รีเจนเนอเรเตอร์×ความยาว
0.697,0.04 มม.
ความพรุนของรีเจนเนอเรเตอร์,ขนาดลวด
40, 312, 8
จํานวนฮีตเตอร์,คูลเลอร์,รีเจนเนอเรเตอร์
ตารางที่ 3 ข้อมูลจําเพาะของเครือ่ งยนต์ Allison PD-46 [5],[6]
รูปแบบของเครือ่ งยนต์
แบบเบต้า สูบเดียว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ × ช่วงชัก 60.325 × 28.4 มม
สารทํางาน
ฮีเลียม
ความดันสารทํางาน
10 เมกะปาสคาล
ความเร็วรอบต่อนาที
2500 3000
อุณหภูมดิ า้ นฮีทเตอร์
1024 เคลวิน
อุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็น
339 เคลวิน
อัตราไหลของนํ้าหล่อเย็น
0.25 กก.ต่อนาที
ปริมาตรกวาด,ปริมาตรนิ่งด้านขยาย
81.17,13.49 ซีซี
ปริมาตรกวาด,ปริมาตรนิ่งด้านอัด
81.17,77.57 ซีซี
1.83× 104 มม.
φ ในท่อฮีตเตอร์×ความยาว
1.016× 66 มม.
φ ในท่อคูลเลอร์×ความยาว
20.32× 20.32
φ รีเจนเนอเรเตอร์×ความยาว
0.690,0.04 มม.
ความพรุนของรีเจนเนอเรเตอร์,ขนาดลวด
96, 152, 8
จํานวนฮีตเตอร์,คูลเลอร์,รีเจนเนอเรเตอร์
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ตารางที่ 4 ข้อมูลกําลังทีไ่ ด้จากการทดสอบ GPU-3 และ Allison PD46 จากเอกสาร [2],[4] และ [6]
GPU-3
Alisson-PD46
ความเร็วรอบต่อนาที 2500 3000 3500 2500 3000
ความดัน (MPa)
5.12 5.12 5.12
10
10
อุณหภูมฮิ ที เตอร์(K) 922
922
922
933
933
อุณหภูมคิ ลู เลอร์(K) 288* 288* 288* 338
338
ความร้อนทีใ่ ห้(W)
14690 17450 19180 15000 16970
กําลังสุทธิ(W)
3280 3280 2760 4050 4140
กําลังบ่งชี(้ W)
4490 4681 4352 5920 6230
4. การปรับปรุงโปรแกรมการคํานวณ
จากโปรแกรมการคํานวณของ Ureili[1] ได้นํามาปรับปรุงเพือ่ ให้ใช้
กับการคํานวณเครื่อ งยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียวโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การปรับอุณหภูมิที่ให้กบั เครื่องยนต์
สําหรับเครือ่ งยนต์ GPU-3 อุณหภูมดิ า้ นเย็น จาก[2] ข้อมูลทีร่ ะบุ
จากการทดสอบเป็ นอุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็นซึง่ จมีค่าประมาณ15°Cแต่ค่าที่
ต้องการใช้เริม่ ในการคํานวณต้องใช้ค่าอุณหภูมทิ ่ผี วิ ท่อคูลเลอร์ซ่งึ ได้
ปรับแก้โดยคํานวณอุณหภูมโิ ดยประมาณของคูลเลอร์โดยความร้อนที่
ถ่ายเทออกจากคูลเลอร์ในเครื่องยนต์สเตอลิงโดยทั ่วไป จะอยู่ท่ี 50%
ของความร้อนทีใ่ ห้กบั เครือ่ งยนต์ [3] ซึง่ จากข้อมูลอัตราการไหลของนํ้า
หล่อเย็นและสมการสัมประสิทธิการพาความร้
อนของกลุ่มท่อ [7] จะ
์
นํามาคํานวณอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของนํ้าและอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ท่อ
ρu ml
μ

hl
(4.2)
k
โดยที่ Rel คือเรย์โนลด์นมั เบอร์ u m คือความเร็วการไหลของนํ้า μ คือ

ความหนืดจลน์ k คือค่าการนําความร้อน h คือสัมประสิทธิการพาความ
์
π
2

D

ซึง่ จะนํามาคํานวณหาอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ได้จาก

(4.3)
เมือ่ N คือจํานวนท่อ ซึง่ จะได้ผลของอุณหภูมคิ ลู เลอร์ทค่ี วามเร็ว
รอบ 2500 3000 3500 รอบต่อนาที คือ 65 74 และ 80 °C ตามลําดับ
q' = N (hDΔT )

4.2ปรับสมการสําหรับคํานวณสัมประสิ ทธิ์ แรงเสียดทาน
สํ า หรับ การคํ า นวณความดัน ลดในรี เ จนเนอเรเตอร์ ซ่ึ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบจะมีขนาดสูงกว่าความดันลดในฮีทเตอร์และรีเจนเนอเตอร์
และมีผลต่อการคํานวณกําลังบ่งชีเ้ ครือ่ งยนต์มากทีส่ ดุ [1]
โดยใช้สมการจากสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน[8]ซึ่งได้จากผลการ
์
ทดสอบรีเจนเนอเรเตอร์ในชุดทดสอบซึง่ สร้างขึน้ โดยเฉพาะ
Cf =

และสมการความดันลด

129 2.91
+
Re Re 0.103

(4.5)

4.3 ปรับแก้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสียดทานในรีเจนเนอเรเตอร์
จากผลการคํานวณทีจ่ ากหัวข้อ 4.2 ได้ทาํ การปรับปรุงโดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ ์ เพือ่ ให้ได้ผลแตกต่างจากผลการทดสอบทีน่ ้อยลงและให้
ลักษณะของกราฟสอดคล้องกับผลการคํานวณ ซึ่งได้จากการคํานวณ
งานทีส่ ญ
ู เสีย โดยพิจารณาจาก
กําลังขันต้
้ น(จากโปรแกรม)-กําลังบ่งชี(้ จากการทดสอบ)=งานทีส่ ญ
ู เสีย
งานทีส่ ญ
ู เสีย/ความเร็วรอบต่อวินาที=งานทีส่ ญ
ู เสียในการหมุนต่อรอบ
และงานทีส่ ญ
ู เสียต่อรอบ=ความดันลด( Δp )×การเปลีย่ นแปลงปริมาตร
ขยาย( ΔVe ) [1]
ซึ่งความดันลดที่ได้จากงานที่สูญเสียได้นํามาคํานวณย้อนกลับ
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน C f จากสมการระหว่างเรย์โนลด์
์
นัมเบอร์และ C f =

a
b
+ 0.103
Re Re

โดยคํานวณหาค่าคงที่ a และ b

ด้วยวิธคี วามผิดพลาดกําลังสองน้อยสุด (least square error method)
ซึง่ ได้ผลลัพธ์ ค่าคงที่ a และ b คือ 151.2 และ 3.994 ตามลําดับ
เมือ่ นําค่า a และ b จากสมการ 4.4 และค่าคงทีท่ ค่ี าํ นวณได้ มา
แทนลงในสมการสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน ได้กราฟระหว่างเลขเรย์์
โนลด์และสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานในรีเจนเนอเรเตอร์ ของค่าเดิมและ
์
ค่าทีค่ าํ นวณได้ดงั แสดงในรูปที่ 3

(4.1)

Nu l =

ร้อน และ l =

L(1 − ε ) ρ 2
u
dε 2

โดยที่ Re คือ เลขเรโนลด์ ρ คือความหนาแน่ น Δp คือความดัน
ลด L คือความยาวของรีเจนเนอเรเตอร์ ε คือความพรุน d คือขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดและ u คือความเร็วการไหลของสารทํางาน

(4.4)

สัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานในรีเจนเนอเรเตอร์
์

Rel =

Δp = C f

ค่าสัมประสิทธิ ์
ค่าสัมประสิทธิ ์

เลขเรย์โนลด์

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบผลค่าจากสมการทีท่ าํ การปรับแก้และค่าเดิม
5. ผลการคํานวณ
ผลลัพธ์จากการคํานวณกําลังบ่งชีห้ ลังจากการปรับปรุงวิธกี ารตาม
หัวข้อที่ 4 เมื่อเทียบกับผลการทดสอบของเครื่องยนต์ GPU-3 และ
เครือ่ งยนต์ Allison PD-46 เป็ นดังต่อไปนี้
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5.1 ผลการคํานวณของโปรแกรมเทียบกับข้อมูลการทดสอบ
เครื่องยนต์ GPU-3
จากการปรับค่าอุณหภูมขิ องคูลเลอร์และคํานวณความดันลดจาก
จากสมการ 4.4 และ 4.5 ได้ผลการคํานวณกําลังบ่งชีข้ องเครือ่ งยนต์
GPU-3 ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึง่ จะเห็นว่าการคํานวณกําลังบ่งชีโ้ ดยใช้
การสมการจาก 4.4 และ 4.5 จะได้ผลของกําลังบ่งชีท้ เ่ี พิม่ สูงขึน้ ตาม
การเพิม่ ความเร็วรอบ แต่กราฟจากผลการทดสอบจะมีจุดสูงสุดที่ 3000
รอบจากนัน้ กํา ลังจะจะลดลง ซึ่ง จะเป็ นไปในทิศทางเดีย วกับ ผลการ
คํานวณกําลังทีไ่ ด้จากค่าคงทีท่ ไ่ี ด้ จากหัวข้อ 4.3 จากการปรับคํานวณ
ความดันลดจากสมการที่ได้จากการคํานวณหาสัมประสิทธิ ์แรงเสียด
ทานย้ อ นกลับ ได้ผ ลที่ใ กล้ เ คีย งกับ ผลการทดสอบ โดยมีค่ า ความ
ผิดพลาดอยูท่ ่ี ±5%
ตารางที่ 6 ผลการคํานวณกําลังบ่งชีเ้ ครือ่ งยนต์ GPU-3
ความเร็ว กําลังบ่งชีจ้ าก กําลังบ่งชีจ้ าก
กําลังบ่งชีจ้ าก
รอบ (รอบ การทดสอบ
การสมการ 4.4
การปรับแก้
ต่อนาที)
(วัตต์)
(วัตต์)
(วัตต์)
2500

4490

4562 (-2%)

4269.3 ( 5%)

3000

4681

4982 (-6%)

4530.9 ( 3%)

3500

4352

5168 (-19%)

4514.5 (-4%)

กันในแง่มติ ขิ นาดต่างๆ และตัวแปรในการทํางาน ตารางทึ่ 7 แสดงผล
การคํานวณกําลังบ่งชีเ้ ครือ่ งยนต์ Allison PD-46
จากการนํ า ค่ า สัม ประสิท ธิแ์ รงเสีย ดทานในรีเ จนเนอเรเตอร์ม า
คํานวณในเครือ่ งยนต์ Allison PD-46 ทีค่ วามเร็วรอบ 2500 และ 3500
โดยใช้สมการทีป่ รับแก้มคี ่าความผิดพลาด 19.1% และ 10.6% ตาม
ลําดับหรือเฉลีย่ เท่ากับ15% ดังแสดงในตารางที่ 7 ผลของการคํานวณ
โดยใช้ค่าจากสัมประสิทธิเดิ
์ ได้ผลการคํานวณ
์ มและสัมประสิทธิใหม่
กํา ลัง ต่างกันน้ อยมาก กราฟเปรีย บเทียบผลการทดสอบและผลการ
คํานวณแสดงดังรูปที่ 5

ตารางที่ 7 ผลการคํานวณเครือ่ งยนต์ Allison PD-46
ความเร็ว
กําลังบ่งชีจ้ าก กําลังบ่งชีจ้ าก
กําลังบ่งชีจ้ าก
รอบ (รอบ การทดสอบ การสมการ 4.4
การปรับแก้
ต่อนาที)
(วัตต์)
(วัตต์)
(วัตต์)
2500

5920

4811(18.7%)

4792(19.1%)

3000

6230

5596(10.2%)

5571(10.6%)

ค่าจากการวัด
ค่าจากสัมประสิทธิเดิ
์ ม

กําลังบ่งชี(้ วัตต์)

ค่าจากสัมประสิทธิใหม่
์

ค่าจากสัมประสิทธิใหม่
์

ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)

ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลการคํานวณกําลังบ่งชีข้ องเครือ่ งยนต์
ระหว่างค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานค่าเดิมและค่าทีป่ รับแก้
์
5.2 ผลการคํานวณของโปรแกรมเทียบกับข้อมูลการทดสอบ
เครื่องยนต์ Allison PD-46
จากค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานทีไ่ ด้ในหัวข้อ 4.3 และทดสอบใช้
์
คํานวณใน 5.1 พบว่าผลการคํานวณใกล้เคียงกับค่าจากการทดสอบจึง
นําค่านี้มาใช้ในการคํานวณหากําลังบ่งชีข้ องเครือ่ งยนต์ Aliison-PD46
ซึง่ เป็ นเครื่องยนต์ทม่ี รี ปู แบบเดียวกับเครื่องยนต์ GPU-3 แต่แตกต่าง
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กําลังบ่งชี(้ วัตต์)

ค่าจากการวัด
ค่าจากสัมประสิทธิเดิ
์ ม

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบผลการคํานวณกําลังบ่งชีข้ องเครือ่ งยนต์
Allison PD-46 ระหว่างค่าจากการวัดและค่าจากการคํานวณ
6. สรุป
จากการศึกษาการคํานวณและปรับปรุงการคํานวณของโปรแกรม
พบว่าตัวแปรทีม่ ผี ลต่อกําลังของเครือ่ งยนต์ นอกจากอุณหภูมดิ า้ นร้อน
ความดัน และความเร็วรอบ แล้วได้ขอ้ สรุปคือ
1.ผลของอุ ณ หภู ม ิด้ า นเย็น ที่ม ีผ ลสํ า คัญ ในการคํ า นวณกํ า ลัง
เบือ้ งต้นของเครือ่ งยนต์ ซึง่ ในการคํานวณเพือ่ ออกแบบเครือ่ งยนต์
จริงต้องคํานึงถึงการออกแบบระบบหล่อเย็นทีเ่ หมาะสม
2.ผลของการคํานวณความดันลดในรีเจนเนอเรเตอร์ซง่ึ เป็ นผลจาก
ค่าสัมประสิทธิ ์แรงเสียดทาน มีผลอย่างมากกับความถูกต้องใน
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การคํานวณหาค่ากําลังบ่งชีข้ องเครือ่ งยนต์ การออกแบบ เลือกใช้
รีเจนเนอเรเตอร์ทเ่ี หมาะสมจึงมีผลกับกําลังทีไ่ ด้จากเครือ่ งยนต์
3.ผลทีไ่ ด้จากการคํานวณด้วยโปรแกรมทีป่ รับปรุงของเครื่องยนต์
นี้มคี ่าความผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์ท่นี ํ าไปปรับใช้กบั การคํานวณ
ประเมินกําลังเครื่องยนต์สเตอลิงทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันนี้ในขัน้ ตอน
การออกแบบได้
ผูว้ จิ ยั จะได้นําวิธกี ารคํานวณนี้ไปทําการออกแบบสัดส่วนที่
เหมาะสมของเครือ่ งยนต์สเตอลิงเพือ่ ให้ได้กาํ ลังบ่งชีส้ งู สุดต่อไป
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Abstract
Under various dropping conditions, the geometrical
shapes of plastic bottle effects the bottle sturdiness. The
dropping conditions consist of dropping height, bottleimpact orientation and floor material. The bottle that can
resist the dropping, or drop testing, will not show any
crack or breakage after impacting the floor. This paper
introduces finite element analysis (FEA) for simulating
the strength of bottle models. The dropping simulation
was done on bottles made from polyethylene terepthalate
(PET), the popular material for soft-drink containers.
The computer simulation used MSC.Dytran for its
capability to simulate the dropping with liquid
interaction. The stress at the bottle wall was analyzed
when the impact orientations of the bottle were at 90o, 45o
and 0o with the floor. The basic cross-sections of the
bottle shape were circle, ellipse, square and rectangle;
they were of the same height and capacity. The FEA
comparison of the four shapes, at the same drop height
from one meter, indicates that the elliptical cross-section
bottle is the best in having the drop-test sturdiness
efficiency – by not broken at all three dropping angles.

This paper used the aforementioned methods for
analysis the sturdiness of bottle shapes at various drop
test conditions. The topic of our study can provide the
basic information for designers and manufacturers for
producing their bottles with the sturdiness that will pass
the drop test. With this information, it can reduce time
and material loss for the redesign of the bottle, and thus,
reduce costs and the energy consumptions.
2. Geometrical Shapes of Bottles
Four basic geometrical shapes of bottles are
identified by their cross-sectional area, they are circle,
ellipse, square and rectangle. The drawings of the four
bottles are illustrated in Figure 1.

Keywords: drop test, impact, bottle shape, FEA.
1. Introduction
The Computer-Aided Engineering (CAE) is an
advanced method for designing any complex plasticbottle shapes. An advantage of the CAE is its capability
in predicting the strength of the bottles without making
physical prototypes. In our previous researches, we used
the Finite Element Analysis (FEA) as our CAE tools in
making the strength analyses of plastic bottles under the
static top load test [1], and static pressure test [2].
According to the drop-test standard [3], the static
approximation does not provide a good enough accuracy
for simulating the drop test, which is under dynamic
condition. With the available dynamic FEA software, the
drop test simulations of bottles with water filled were
performed [4, 5]. These researches, on the drop test with
fluid interaction, provided our initial information for
simulating the drop test of the fluid-filled plastic bottles.

Model A

Model C

Model B

Model D

Figure 1. The dimension of the four bottle shapes, unit is mm.
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Each model had the same height (185 mm), cap
diameter (30 mm), bottleneck height (35 mm) and
capacity (1,000 cc ± 5 cc).
The details of the bottles A to D are summarized in
Table 1; for cylindrical, elliptical, square and rectangular
shapes respectively.
Table 1. The description of the bottle models.
Models
A
B
C
D

Wall
thickness
(mm)
1.0
1.0
1.0
1.0

Base
Area
(mm2)
6361.73
6349.79
6368.04
6375.00

Height
(mm)

Volume
(mm3)

Mass
(gm)

140
140
140
140

1002.80
1001.42
999.37
1000.47

70.35
72.16
75.34
76.79

3. Finite Element Models
The procedure as described in [4, 5] were applied for
creating the Finite Element Model (FEM). Each
analytical model for the drop test consisted of the FEM of
bottle, rigid floor and fluid domain. The FEM for bottles
were represented by shell elements with one millimeter
thickness, and they were the combination of quadratic
(Quad.) and triangular (Tri.) shapes.
Polyethylene
terepthalate (PET) was assigned to the material property
in the FEA software for the four bottle shapes. The
mathematical model of PET was the SRPR stress
presented by Suvanjumrat, C., et al. [6, 7]. The FEM
information, of the four bottles, is shown in Table 2.
Table 2. The description for the FEM of bottles.
Models
A
B
C
D

Wall
Thicknes
s (mm)
1.0
1.0
1.0
1.0

Number of
Element

Number of
Node

Element Type

1,152
1,152
1,540
1,540

1,122
1,122
1,506
1,506

Quad., Tri.
Quad., Tri.
Quad., Tri.
Quad., Tri.

The FEM of the rigid floor was represented by 100
quadratic elements, which made the size to 100 x 100
mm2.
The liquid used for filling the bottles was water, at
room temperature, with the density of 997 kg/m3. The
fluid domain was created by 120,000 hexagonal
elements, and used the coupling algorithm [8]. The water
was filled in the bottle at full capacity.
The simulations were done at four orientations or at
the impact angles of 90o, 45o and 0o. Figure 2 illustrated
the three impact orientations of the bottle A.

(A)

(B)

(C)
o

Figure 2. Impact angles with the floor: A) 90 , B) 45o and C) 0o.

The drop height for each test was one meter. To
avoid the divergence in the computation and to reduce the
computational time, during the simulation, we placed the
FEM of bottle at 10 mm above the rigid floor, and assign
the initial velocity equivalent to that of the required drop
height.
The pre-processing and post-processing were
performed by using MSC.Patran software version 2005
and the processing was MSC.Dytran version 2005.
4. Results and Discussions
The breaking condition, when using the SRPR stress,
is at the strain greater than 1.2 [7]. Table 3 compares the
sturdiness of the four bottles by determining the breakage
of the bottle at the three impact angles. At the impact
angle of 0o, all four shapes demonstrated no breakage.
The impact angle of 45o resulted in the breakage of three
shapes, only the bottle B (elliptical cross-section)
survived the drop. At the angle of 90o, the square and
rectangular cross-section bottles fail the drop test. We
can conclude from this table that the elliptical shape is the
best one from the four investigated shapes, and the
cylindrical shape is the second.
Table 3. The drop test simulation result.
Models (Cross-Section)
A (Circle)
B (Ellipse)
C (Square)
D (Rectangle)

90o
pass
pass
fail
fail

Impact Angle
45o
fail
pass
fail
fail

0o
pass
pass
pass
pass

The drop test results from the FEA analysis provided
the time variation of the bottle deformation and stress.
Figure 3 illustrates the color contour of the stress and the
deformed body during the drop test simulation of the
cylindrical bottle (model A), with the impact angle of 90o,
at four instant of times: 449.62, 452.06, 454.85 and
457.58 msec. The time at zero second is at the release
time.
Notice that the ranges of the stress in the color
contour, of each figure, are not equal. The existence of
the stress during the free fall or before the bottle impact
the floor (at time 0.1 msec) was the result from the fluid
interaction. The figure at time of 457.58 msec illustrated
the bottle bouncing up above floor.
When the cylindrical bottle engaged the floor at the
impact angle of 90o, the maximum stress was observed to
be distributed around the base and the lower wall near the
base (Figure 3, at 452.06 msec). After that instant, the
stress decreased – and spread through out the whole
bottle (Figure 3, at 454.85 msec). Hence the cylindrical
wall provides a good stress absorption. The similar result
was found with the elliptical bottle.
Dissimilar result was found for the square and
rectangular bottles. These two shapes had the stress
concentrated locally at the corners of the base, as shown
in Figure 4. This small localized and high magnitude of
the stress reduced the ability to the quick dispersing of
the stress to the larger wall area – hence cause the failure
or breakage of the bottle.
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Unit: Pa

499.62 msec

Unit: Pa

Unit: Pa

454.85 msec
Unit: Pa

Unit: Pa

Figure 5. Stress distribution of the elliptical bottle at 45o
dropping angle.
Unit: Pa

452.06 msec

457.58 msec

Figure 3. Stress contours, during the dropping, of the cylindrical
bottle at four instant of times.

Unit: Pa

Figure 6. Stress distribution of the rectangular bottle at 45o
dropping angle.
Unit: Pa

Figure 4. Stress of the square bottle when drop at the 90o angle.

The impact angle of 45o, the elliptical bottle was the
only shape that was not broken from the one meter drop
height. The stress contour of the elliptical bottle is shown
in Figure 5. When comparing the stress contour of the
elliptical bottle with the rectangular bottle (Figure 6), a
larger area of the “stress distribution” is found in the
elliptical shape than the rectangular shape. Also, the
larger area of “high stress concentration” is found in the
rectangular shape than the elliptical shape; for which the
rectangular shape has it at the two impact corners.
When the bottles were drop at the impact angle of 0o
with the floor, all four shapes indicated no breakage.
Examples of the stress contour of the square bottle are
shown in Figures 7 and 8. The contour of Figure 8 was
1.36 msec apart from that of Figure 7. In Figure 7, the
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Figure 7. Stress contour of the square bottle at the impact angle
of 0o.

high stress areas are at the two corner-edges between the
bottleneck and the body of the bottle. The second
occurrence of high stress area is also found at 1.36 msec
later, and at different locations – at the two corners of the
base of the bottle (Figure 8).
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Unit: Pa

449.28 msec

Figure 8. Stress contour of the square bottle at the impact angle
of 0o at 1.36 msec after that of Figure 7.

452.75 msec

The stress of each bottle at the impact angle of 0o
was lower than that of the other two orientations. This
lower stress comes from the fact that the contact area
between the bottle and the floor is relatively large – hence
less possibility of failure.
The sloshing of the water inside the square bottle is
shown in Figure 9 at the time after dropping from one
meter high at 449.28, 452.75, 454.11 and 456.99 msec.
The sloshing of the liquid influences the deformation of
the bottle as well as the stress.
5. Conclusion
From the FEA simulation of the drop test at the four
impact angles, the PET bottle with elliptical cross-section
found to be the most sturdiness on not having any
breakage – and by having the highest capacity and
relatively low mass. The cylindrical bottle has the best
volume to mass ratio but found to be the second best
basic bottle shape; as it has more tendencies for breaking
at the 45o impact angle than the other two angles. Bottles
with sharp corners, such as the square and rectangular
shapes, have lower sturdiness-efficiency; they are heavier
and slightly less capacity.
The conclusion from our study, for designer, is the
bottle shapes with smooth continuous surface and having
no edges at the wall is preferred in the resisting of the
impact force during the drop test.
That is we must avoid the design of having edges
formed by two perpendicular walls, as well as corners
from the three perpendicular planes; since they give high
stress concentration and reduces the effectiveness in the
quick distribution of stress to the larger wall area, during
and instant after impact the ground.
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454.11 msec

456.99 msec

Figure 9. The sloshing inside the square bottle when dropping at
the angle of 0o.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอากาศพลศาสตร์ ในการวิง่ ตามกันของ
รถบรรทุ ก เล็ก ห้อ งผู้โ ดยสาร 2
ตอน เพื่อ ศึก ษาการลดลงของ
สัมประสิทธิแรงต้าน (CD) โดยวิธคี าํ นวณของไหลพลศาสตร์ (CFD) ใช้
ซอฟแวร์ Fluent จําลองแบบ 3 มิติ ในการศึกษาขัน้ ต้น ใช้อุโมงค์ลม
ความเร็วตํ่าร่วมกับ CFD ทดสอบแบบจําลองรถบรรทุกเล็ก ทีค่ วามเร็ว
ระหว่าง 18 - 43 km/hr เพื่อเปรียบเทียบและยืนยันผล ก่อนทีจ่ ะ
ทดสอบรถขนาดจริงด้วยวิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข ทีค่ วามเร็ว 36 – 126
km/hr เพือ่ ศึกษาการลดลงของสัมประสิทธิต้าน ของรถคันหลังทีว่ งิ่ ห่าง
จากคันหน้าทีร่ ะยะห่างต่างกัน พบว่า ทีร่ ะยะห่าง 10 m อัตราการ
สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงลดลงจากวิง่ ปกติคนั เดียว 6.52 % (ทีค่ วามเร็วเฉลีย่ )
และกรณีรถวิง่ เยือ้ งกัน พบว่า รถคันหลังทีว่ งิ่ ห่างทีร่ ะยะ 10 m และ
เยือ้ ง 1 m อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของรถคันหลังลดลง 1.90 % (ที่
ความเร็วเฉลีย่ )
Abstract
This research aims to investigate the aerodynamic of the
trailing cab pick-up truck. The drag coefficient (CD) is the main
focus by using Computational Fluid Dynamics (CFD) technique.
The commercial software, FLUENT, is employed in three
dimensional (3D) model. The low speed wind tunnel was used to
test to model of pick-up truck at velocity between 18 – 43 km/hr,
the results was then validated with CFD simulation. Then the full
size of pick-up truck was simulated by CFD at velocity between
36 – 126 km/hr. In this study, the CD of the trail car at different
distance is investigated. It was find that, at the trailing distance of
10 m, the fuel consumption trail car can be reduced by 6.52 %
averagely. In another case, when the trail car is running

accentricly, the traily distance of 10 m and accentric distance of 1
m, gives the best result which the fuel consumption can be
reduced by 1.90 %.
1. บทนํา
การออกแบบรูปร่างรถยนต์ให้เหมาะสม เป็ นการทําให้รถยนต์วงิ่
ผ่านอากาศด้วยแรงต้านลดลง การประกอบชิน้ ส่วนก็มสี ่วนสําคัญ เช่น
การประกอบหน้ า ต่ า งและขอบที่แ นบสนิ ท พอดี รวมถึง การติด ตัง้
อุปกรณ์เสริมรถ เช่น สปอยเลอร์ดา้ นหลังล้อหน้า และล้อหลัง แผ่นกัน้
ใต้ท้อ งรถที่ทํ า ให้ส่ ว นประกอบของโครงสร้า งไม่ ข วางการไหลของ
ั ่ ่วนเมือ่ อากาศวิง่ ผ่าน
อากาศ แม้แต่ สปอยเลอร์หลังเพื่อลดความปนป
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดแรงต้านอากาศ โดยใช้องค์ความรูด้ า้ นอากาศ
พลศาสตร์ หรือ Aerodynamics ซึ่ง เป็ น สิ่ง สํา คัญ ของการออกแบบ
รถยนต์ ในการทดสอบ ค้นคว้า และการวิจยั จะต้องมีการนําโมเดลทัง้
แบบจํา ลองและแบบขนาดจริง
เข้า ไปทดสอบในอุ โ มงค์ล มเพื่อ
ตรวจสอบหาค่าต่างๆ ซึ่งเป็ นการสิ้นเปลืองทุน อุปกรณ์ และเวลาใน
การทดสอบ
ป จั จุบนั ได้มกี ารใช้การคํา นวณเชิง ตัว เลขของไหล
พลศาสตร์ หรือ CFD (Computation Fluid Dynamic) ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือ
ทีส่ ามารถแสดงผลได้แบบ 3 มิติ ช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนทีข่ อง
กระแสอากาศ และผลทีเ่ กิดกับรถยนต์ได้ชดั เจน
(Spalart, 2000) กล่าวว่า การคํานวณของไหลพลศาสตร์ หรือ
วิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข นิยมใช้ซอฟต์แวร์ FLUENT สําหรับการจําลองการ
ไหลแบบราบเรียบอัดตัวไม่ได้ โดยวิธปี ริมาตรจํากัด (Finite volume)
เริม่ ต้นจากการทดสอบไหลผ่านแบบจําลองใน 2 มิติ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการ
จําลอง มีแนวโน้ มการเกิดการแยกตัวของอากาศบริเวณส่วนหลังของ
แบบจําลอง ใกล้เคียงกับผลการทดสอบในอุโมงค์ลมที่ Reynolds
number ตํ่า แต่เมือ่ ค่าเรย์โนลด์ทใ่ี ช้ในการจําลองมีคา่ มากขึน้ ค่าทีไ่ ด้จา
การคํานวณมีความคลาดเคลื่อนจากการทดสอบในอุโมงค์ลม เนื่องจาก
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การทดสอบในอุโมงค์ลมมีลกั ษณะการไหลเป็ น 3 มิติ จึงได้มกี าร
พัฒนาการจําลองการไหลแบบ 3 มิติ (Horinouchi, 1995) และ (Van
Dam, 1999)ได้นําแบบจําลองเพือ่ ทดสอบสัมประสิทธิแรงต้านของการ
ติดตัง้ อุปกรณ์เสริมของรถยนต์ ใช้ศกึ ษาความลาดเอียงด้านข้างของ
รูปทรงท้ายรถยนต์ และชายหน้า ทีต่ ดิ ใต้บงั โคลน ใช้สมการนาเวียร์สโตค สําหรับการไหลแบบราบเรียบ ผลทีไ่ ด้สอดคล้องกับการทดสอบ
ในอุโมงค์ลม ซึ่งค่าสัมประสิทธิแรงต้านจะลดลงเมื่อค่าความลาดเอียง
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากความดันทีส่ ่วนหลังของแบบจําลองมีค่าสูงขึน้ และค่า
สัม ประสิท ธิแรงต้า นจะลดลงเช่ น กัน เมื่อ มีก ารติด ชายหน้ า ซึ่ง เป็ น
อุปกรณ์ทน่ี ําไปสูก่ ารไหลแบบราบเรียบ (Prasad et al., 1997) พบว่า
แรงต้านส่วนใหญ่ของตัวรถ มาจากเทอมของความดันทีแ่ ยกตัวออกจาก
ผิวนอก สัมประสิทธิแรงต้า น 40
เปอร์เ ซ็นต์จะขึ้นอยู่กบั รูปทรง
ภายนอกและส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ทีท่ า้ ยรถ โดยสัมประสิทธิแรงต้านจะไม่
ั ่ ่ว น
มีผลจากรูปร่างหน้ารถ แต่แรงต้านส่วนใหญ่จะมาจากการไหลปนป
ด้านท้าย (Muyl et al., 2004) และ (Grosche, 2001) กล่าวว่า ใน
รถยนต์ทุกชนิดในปจั จุบนั นัน้ เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ใช้เกิดการไหล
ั ่ ่วนด้านท้าย โดยเฉพาะรถบรรทุกทีม่ ขี นาดใหญ่ เพราะรูปทรงมี
ปนป
พืน้ ทีห่ น้าตัดขนาดใหญ่ และไม่มลี กั ษณะลู่ลม จะทําให้อากาศเกิดการ
ั ่ ่วนด้านท้ายมาก ซึง่ ทําให้ค่าแรงต้านสูง
แยกตัว เกิดการไหลแบบปนป
แต่อากาศด้านท้ายที่เกิดจากการแยกตัวนัน้ ความดันที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ (Dynamics Pressure) จะลดลง จึงได้มกี ารทดสอบให้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน วิง่ ตามกัน โดย (Browand, 2005) พบว่า
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของรถคันหลังลดลงกว่าคันหน้า และใน
การทดสอบรถแข่งของการจําลอง CFD ยังสามารถจําลองสิง่ ที่เกิด
ขึน้ กับด้านท้ายของรถคันหน้ า ซึ่งการอาศัยองค์ความรูด้ ้านอากาศ
พลศาสตร์ มาวิเคราะห์ สามารถเห็นประโยชน์ ทร่ี ถคันหลังได้รบั อย่าง
ชัดเจน เพราะแรงต้านของอากาศของรถคันหลังจะลดลง โดยกระแส
อากาศทีไ่ หลผ่านใต้ทอ้ งรถคันหลังจะลดลง ประการสําคัญแรงฉุ ดของ
กระแสลมด้านท้ายของรถคันหน้าจะทําให้รถคันตามมีความเร็วเพิม่ ขึน้
จึงได้นําหลักการที่กล่าวมา มาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั นี้ โดยเป็ นการ
ทดสอบรถบรรทุกเล็กห้องผูโ้ ดยสาร 2 ตอน ซึง่ เป็ นยานพาหนะทีน่ ิยม
ใช้มากทีส่ ุดในประเทศไทย มาทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบสัมประสิทธิแรง
ต้าน ในกรณีวงิ่ ตามกัน โดยรถทัง้ สองคัน วิง่ ตามกันแนวยาว และแนว
เยือ้ ง ทีร่ ะยะห่างต่าง ๆ โดยใช้ CFD เป็ นเครือ่ งมือในการทดสอบ เพือ่
เป็ น แนวทางในการลดค่ า สัม ประสิท ธิแรงต้ า น และลดอัต ราการ
สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงโดยใช้ทฤษฏีของ (Leuschen, 2006) เพือ่ หาจาก
การเปลีย่ นแปลงของสัมประสิทธิแรงต้านจากกรณีปกติ ทีค่ วามเร็วต่าง
ๆ ที่ไ ด้จ ากการทดสอบในอุ โ มงค์ล ม พร้อ มทัง้ เสนอแนวทางแก้ไ ข
วิธกี ารขับขีท่ เ่ี หมาะสม
2.วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
2.1 เปรียบเทียบสัมประสิ ทธิ์ แรงต้านของทรงกลม โดยการ
ทดสอบใน อุโมงค์ลม และ CFD
ในการทดสอบใช้อุโมงค์ลมแบบเปิ ด โดยอากาศไหลเข้าทีป่ ลายข้าง
หนึ่งผ่านส่วนทดสอบแบบจําลอง (Test section) แล้วไหลออกปลายอีก
ข้างหนึ่ง อากาศมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศ โดยใช้พดั ลมดูด
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อากาศที่ตดิ กับมอเตอร์ ขนาด 5.5 hp มีเครื่องมือควบคุมมอเตอร์
(Invertor) เพือ่ ปรับความเร็วอากาศทีไ่ หลผ่านส่วนทดสอบแบบจําลอง
มีความเร็วที่ 5 ถึง 10 m/s (18 - 36 km/hr) ใช้มานอมิเตอร์
(Manometer) เป็ นเครือ่ งมือวัดความดันและความเร็วอากาศ

รูปที่ 1 ชุดทดสอบสัมประสิทธิแรงต้าน (อุโมงค์ลม)
แสดงในรูปที่ 1 ซึง่ ใช้ทดสอบสัมประสิทธิแรงต้านของวัตถุทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 m ทีต่ ดิ กับเครือ่ งมือวัดแรงต้าน (Load cell) ซึง่
จะเป็ นแรงที่ อ ากาศกระทํ า กั บ วั ต ถุ ท รงกลม นํ า มาคํ า นวณหา
สัมประสิทธิแรงต้าน จากสมการ
CD =

FD
1
ρV 2 A
2

(1)

โดยที่ CD คือสัมประสิทธิแรงต้านรวม, FD คือแรงต้านรวมทีก่ ระทํา
ต่อวัตถุ (N), ρ คือความหนาแน่นของอากาศ 1.225 kg/m3 และ A
คือ พื้น ที่ ท่ีต ัง้ ฉากกับ ทิ ศ ทางการไหล (m 2 ) โดยนํ า ผลที่ไ ด้ นํ า มา
เปรียบเทียบกับผลทดสอบด้วยวิธจี าํ ลองเชิง จําลองทีข่ นาดและสภาวะ
เดียวกันกับการทดสอบในอุโมงค์ลม ซึ่งจากการทดสอบ สัมประสิทธิ
แรงต้านโดยอุโมงค์ลมและวิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข ค่าสัมประสิทธิแรงต้านมี
ค่าใกล้เคียงกัน โดยค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบด้วยอุโมงค์ลม จะให้ผลต่าง
ทีม่ คี า่ สูงกว่าวิธจี าํ ลองเชิงตัวเลขประมาณ 5เปอร์เซ็นต์ (โดยเฉลีย่ ) ซึง่
จะแสดงค่ า สัม ประสิท ธิแรงต้ า นจากการทดสอบทัง้ สองแบบ และ
เปรียบเทียบกับทฤษฏี แสดงในรูปที 2

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบผลทดสอบสัมประสิทธิแรงต้าน (CD)

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

จากรูปที่ 2 เป็ นการทดสอบสัมประสิทธิแรงต้านของทรงกลมใน
อุโมงค์ลม และ CFD เปรียบเทียบกับทฤษฏีอยู่ในช่วง Reynolds
number เท่ากับ 2.2x104 - 3.0x105 ซึง่ ค่าสัมประสิทธิแรงต้านจะลดลง
เมือ่ Reynolds number สูงขึน้ เนื่องจากอิทธิพลของความหนืดทีผ่ วิ
ทรงกลมกับอากาศลดลง ผิวทรงกลมจะได้รบั ผลจากความดันอากาศ
เพิ่มขึ้น โดยการทดสอบทัง้ สองแบบมีค่า ใกล้เ คีย งกันกับทฤษฏี ซึ่ง
สามารถนําสภาวะการไหล สมการการคํานวณ ชนิดและจํานวนกริด ไป
ทดสอบแบบจําลองรถบรรทุกเล็กเพื่อตรวจสอบสัมประสิทธิแรงต้าน
ต่อไป
2.2 การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ แรงต้าน รถบรรทุกเล็กแบบจําลอง
การทดสอบแบบจําลองในอุโมงค์ลม ใช้วสั ดุทาํ จากโพม แบบจําลอง
มีอตั ราส่วน 1:20 ของขนาดรถจริง มีขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัด (Frontal area)
เท่ากับ 0.0067144 m2 ทดสอบทีค่ วามเร็ว 18 - 36 km/hr โดยทดสอบ
ควบคู่กบั วิธจี ําลองเชิงตัวเลข โดยใช้ขนาดแบบจําลอง และ Test
section เท่ากัน เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนทีจ่ ะทดสอบขนาดจริงด้วย
วิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขนาดของแบบจําลอง กริด และลักษณะการทดสอบในอุโมงค์
ลมและ CFD
Experimental
CFD

0.80
0.75

Drag Coefficient

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50

รูปที่ 4 เป็ นค่าสัมประสิทธิแรงต้านของแบบจําลองของรถบรรทุก
เล็ก ซึ่งสัมประสิทธิแรงต้านจะลดลงเมื่อค่าความเร็วหรือ Reynolds
number เพิม่ ขึน้ เหมือนกับการทดสอบวัตถุทรงกลม โดยค่าทีไ่ ด้จาก
การทดสอบในอุโมงค์ลมจะมีค่าสูงกว่าวิธจี ําลองเชิงตัวเลข ซึ่งมีความ
แตกต่างไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความกว้างของ Test section
ในอุโมงค์ลม ทําให้สภาวะการไหลไม่คงที่ เช่นความเร็ว ความดัน ความ
หนืด เมื่ออากาศไหลผ่านช่วงการทดสอบแคบลง จะให้ความเร็วสูงขึน้
ความหนืดของอากาศก็มผี ลกับผนังของส่วนทดสอบ ทําให้สมั ประสิทธิ
แรงต้านทีใ่ ช้อุโมงค์ลมสูงกว่าวิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข ซึง่ เป็ นค่าทีย่ อมรับได้
ที่ จ ะนํ า ขอบเขตและเงื่ อ นไงในการจํ า ลองมาใช้ ใ นการทดสอบ
สัมประสิทธิแรงต้าน ในการทดสอบรถขนาดจริง
2.3 การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ แรงต้ าน รถบรรทุกเล็กขนาดจริ ง
กรณี รถบรรทุกเล็กวิ งตามกันตามแนวยาว (แกน x)
เงือ่ นไขในการคํานวณไปใช้จาํ ลองรถขนาดจริง แสดงในตารางที่ 1
โดยวิธจี าํ ลองเชิงตัวเลข 3 มิติ เพือ่ ตรวจสอบผลสัมประสิทธิแรงต้านที่
เปลีย่ นไปของรถคันหลัง ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความเร็ว โดยรถทัง้ สอง
คันอยู่ห่างกันตามแนวยาว (แกน X) ทีร่ ะยะ 10, 12.5, 15, 17.5, 20 m
ดังแสดงในรูปที่ 5 และทดสอบทีค่ วามเร็ว 36, 54, 72, 90, 108, และ
126 km/hr หรือ (Reynolds number 1.2 x 106 – 4.4 x 106) โดย
ความเร็วรถทัง้ สองเท่ากัน โดยได้ขยายขนาดความกว้าง และความสูง
ของผนั ง ด้า นข้า งและด้า นบนของส่ ว นทดสอบ เพื่อ ไม่ ใ ห้ม ีผ ลกับ
สัมประสิทธิแรงต้านของรถทีใ่ ช้ทดสอบ
ตารางที่ 1 เงือ่ นไขการคํานวณ CFD
โปรแกรม GAMBIT
ขอบเขตทางด้านเข้า
(Inlet boundary condition)
ขอบเขตทางด้านออก
(Outlet boundary condition)
จํานวน Grid
โปรแกรม FLUENT
ระเบียบการแก้ปญั หา (Solver)
ระเบียบวิธคี าํ นวณ (Linearization)
ั ่ ว่ น
แบบจําลองความปนป
(Turbulent model)
ระเบียบวิธกี ารแก้ปญั หากากรไหล
บริเวณใกล้ผนัง
(Near-wall treatment method)

Velocity inlet
Pressure outlet
ประมาณ 728,644 cell
Segregated Solver
Implicit method
Standard k-epsilon
Standard wall function

0.45
0

50000

100000

150000

200000

250000

Reynolds Number

รูปที่ 4 สัมประสิทธิแรงต้านของแบบจําลองรถบรรทุกเล็ก ในอุโมงค์ลม
และ CFD
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Pressure outlet

Trail car

10 - 20 m

Lead car

Velocity inlet

150
120
90

speed 72 km /hr

Pressure (pascal)

60
30
0
-30
-60
-90
-120
-150
0

10

20

30

40

30

40

50

Distance (m )
27
24
21

Velocity (m/s)

18
15
12
9
6

Y

3
0
0

X

10

20

50

D istance (m )

รูปที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของความดัน และความเร็วทีเ่ กิดขึน้ กับรถคันหน้า (Lead car) และคันหลัง (Trail car) ตรงกลางของรถ ตามแนวแกน x
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รูปที่ 6 ระดับแถบสีความเร็วของอากาศ (m/s) ทีร่ ะยะคันหลัง X10

รูปที่ 7 ระดับแถบสีความเร็วของอากาศ (m/s) ทีร่ ะยะคันหลัง X12.5
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ซึง่ การเปลีย่ นแปลงความดัน และความเร็วของอากาศทีก่ ระทํากับรถคัน
หน้ามีค่าสูงกว่าทีก่ ระทํากับรถคันหลัง เพราะอากาศปะทะกับด้านหน้า
ของรถคันหน้าความเร็วจะลดลง เพราะเข้าใกล้จุดหยุดนิ่ง (Stagnation
point) ซึ่งจะมีความดันมากกว่าความดันก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้าประทะกับ
ด้านหน้ารถ หรือความดันในระบบ (Total pressure) และจะลดตํ่าลง
บริเวณท้ายกระบะเนื่องจากความเร็วลดลง ซึง่ ทําให้ความดันทีเ่ กิดจาก
การเคลื่อนที่ (Dynamics pressure) ลดลงด้วย ดังนัน้ พลังงานจะมีค่า
ลดลงเพราะ รถคัน หน้ า จะดู ด ซับ พลัง งานที่เ รีย กว่ า เฮดความดัน
(Pressure head) และเฮดความเร็ว (Velocity head) ซึง่ สามารถอธิบาย
ได้จากกฎสมดุลพลังงาน สมการของเบอร์นูลลี่ (Bernoulli’s Equation)
2
⎛ p1 v1 2 ⎞
⎛p
v ⎞
⎜
⎟
= ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟
+ hL
⎜ ρg + 2 g ⎟
⎝
⎠ Lead _ car ⎝ ρg 2 g ⎠Trail _ car

(2)

hL คือการสูญเสียเฮดรวม (head loss) แทนการสูญเสียพลังงานต่อ
หน่ วยนํ้ าหนักของของไหล, p1 คือความดันที่รถคันหน้ า, p 2 คือ
ความดันทีร่ ถคันหลัง, v1 คือความเร็วทีร่ ถคันหน้า, v2 ความเร็วที่
รถคันหลัง, ρ คือความหนาแน่ นของอากาศ เท่ากับ 1.225 kg/m3,

g คืออัตราเร่งจากแรงโน้มถ่วง 9.81 m/s2 ซึง่ ค่า p1 > p 2 และ
v1 > v2 เสมอ ในกรณีทท่ี ําการทดสอบ ซึง่ จะทําให้ค่าสัมประสิทธิ
แรงต้านของรถคันหลังมีคา่ ลดลงน้อยกว่าคันหน้าดังแสดง ในรูปที่ 8
0.60

Lead

0.57

speed 36 km/hr
"
54 km/hr
"
72 km/hr
"
90 km/hr
"
108 km/hr
"
126 km/hr

0.54

Drag Coefficient

0.51
0.48

เฮดความเร็ว จะลดลง จึง ทํา ให้พ ลัง งานที่ร ถคัน หลัง ได้รบั ลดลงเมื่อ
ระยะห่างทีล่ ดลงด้วย และจากความเร็วและ Reynolds number สูงขึน้
อิทธิพลของอากาศไหลสวนทิศทางย้อนกลับตามรูปทรงของรถ ทําให้
เกิดการแยกตัว (Separation) สูงขึน้ และในส่วนทีแ่ ยกนี้จะเกิดการไหล
ั ่ ่วน หรือเรียกว่าเกิดคลื่นวน (Wake) ทีเ่ กิดจากอากาศไหล
แบบปนป
ผ่านรถคันหน้า ทําให้ Reynolds number สูงขึน้ จึงมีสว่ นทําให้ค่า CD
ลดลงด้วยเช่นกัน
2.4 การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ แรงต้านของรถบรรทุกเล็กขนาดจริ ง
กรณี รถบรรทุกเล็กวิ งตามกันเยือ้ งกัน
เป็ นการจําลองรถขนาดจริง เพือ่ ตรวจสอบผลสัมประสิทธิแรงต้านที่
เปลี่ย นไปของรถคัน หลัง โดยที่ร ถทัง้ สองอยู่ ห่ า งกัน ตามแนวยาว
(Distance X) ทีร่ ะยะ 10, 12.5, 15, 17.5, และ 20 m และห่างกันตาม
แนวขวาง (Distance Z) 1, 2, 3, และ 4 m ซึง่ แต่ละตําแหน่ งของรถคัน
หลังทีท่ ําการทดสอบจะเรียงลําดับเป็ นหมายเลข 1 - 20 ทดสอบที่
ความเร็ว 90 km/hr ความเร็วรถทัง้ สองเท่ากัน ขอบเขตและเงือ่ นไงใน
การจําลองเหมือนกรณีรถวิง่ ตามกันตามแนวยาว ดังรูปที่ 7 ซึง่ เป็ นการ
แสดงการเปลีย่ นแปลงของค่าสัมประสิทธิแรงต้าน ทีร่ ะยะห่างของรถ
ตามแนวแกน X และ แกน Z โดยค่าสัมประสิทธิแรงต้านของรถคันหลัง
จะลดลงจากคัน หน้ า เนื่ อ งรถคัน หลัง วิ่ง เข้า ใกล้ส นามการไหลแบบ
ั ่ ่วน ที่เกิดจากอากาศไหลผ่านรถคันหน้ า ซึ่งมีเฮดความดัน และ
ปนป
เฮดความเร็วที่ล ดลง จึง ทําให้ค่าสัมประสิท ธิแรงต้านของรถคัน หลัง
ลดลงด้วย และเมื่อรถคันหลังอยู่ระยะห่างออกไปตามแนวแกน X และ
แกน Z ค่าเฮ็ความดันและเฮดความเร็วทีร่ ถคันหลังได้รบั จะสูงขึน้ เรือ่ ย
ๆ ดังนัน้ ค่าสัมประสิทธิแรงต้านจึงเพิม่ ขึน้ ตามระยะทีร่ ถคันหลังอยู่ห่าง
ออกไปทัง้ ตามแนวแกน X และแกน Z

0.45
0.42

Trail car

0.39
0.36
0.33
0.30
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

Distance (m)

รูปที่ 8 ค่าสัมประสิทธิแรงต้านของรถคันหลัง ทีค่ วามเร็วและระยะห่าง
ทีต่ ่างกัน
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิแรงต้านของรถทัง้ สองคัน
โดยคันหน้าค่า CD จะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วหรือ Reynolds
number เมือ่ ความเร็วเพิม่ ขึน้ Reynolds number ก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไป
ด้วย จึงทําให้ CD ลดลง แต่จะไม่เปลีย่ นแปลงตามระยะห่างของรถคัน
หลัง ส่วนรถคันหลังค่า CD จะลดลงจากรถคันหน้า และจะลดลงเรือ่ ย ๆ
ตามระห่างทีล่ ดลง เนื่องจากระยะห่างเข้าใกล้คนั หน้า เฮดความดัน และ
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"
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4
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8
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X

13
Z
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16
2.5 m

17
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20

รูปที่ 9 สัมประสิทธิแรงต้านของรถคันหลังทีร่ ะยะห่าง ระยะเยือ้ งต่างๆ ทีค่ วามเร็ว 90 km/hr
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รูปที่ 10 ระดับแถบสีความเร็วของอากาศ (m/s) ทีร่ ะยะคันหลัง X10, Z1

รูปที่ 11 ระดับแถบสีความเร็วของอากาศ (m/s) ทีร่ ะยะคันหลัง X12.5, Z2
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2.5 อัตราการสิ้ นเปลืองนํ้ามันของการเปลียนแปลง CD
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จาการทดสอบหาสัมประสิทธิแรงต้านของกรณีต่าง ๆ
ที่ ก ล่ า วมาสามารถนํ ามาหาค่ า การสิ้ น เป ลื อ งนํ้ ามั น (Fuel
consumption) โดยยึดรถคันหน้ านํ ามาเป็ นกรณีเปรียบเทียบ หา
ผลต่างของสัมประสิทธิแรงต้าน โดยคํานวณได้จาก
ΔC D (Vt ) = C D (Vt ) baseline − C D (Vt ) mod ifile

(3)

คือค่าผลต่างของสัมประสิทธิแรงต้านทีค่ วามเร็วเดียวกัน
โดยยึด รถคัน หน้ า เป็ น มาตรฐาน โดยค่ า ที่ไ ด้ นํ า ไปหาค่ า การ
สิน้ เปลืองนํ้ามันได้จากสมการ
ΔC D (Vt )

Δμ (Vt ) =

ρ × ucf × sfc × Vt ΔC D (Vt ) A
2

0.85

(4)

Δμ (Vt ) = อัตราการเปลีย่ นแปลงอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันทีค่ วามเร็ว

กําหนด (L/100 km), ρ = ความหนาแน่นของอากาศ 1.225 kg/m3,
ucf = ค่าแฟคเตอร์ของการเปลีย่ นแปลงหน่ วย เท่ากับ 1.072, sfc =
อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันจําเพาะ (liters/kW-h) โดยใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล
คอมมอนเรล ขนาดกระบอกสูบ 3 ลิตร ยีห่ อ้ โตโยต้า วีโก้พรีรนั เนอร์
ทดสอบ, A = พืน้ ทีห่ น้าตัดของรถ (m2), 0.85 = ค่าสัมประสิทธิการ
เคลื่อนทีข่ องรถ โดยคิดทีค่ วามเร็วเฉลี่ย และเทียบกับระยะทางวิง่ ที่
100,000 km ค่าเป็ นบวกแสดงว่าลดอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
ตารางที่ 2 ค่าอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันทีค่ วามเร็วเฉลีย่ กรณีวงิ่ ตามกัน
ระยะห่าง ทีค่ วามเร็วเฉลีย่
วิง่ ระยะทาง
ลดอัตราการ
แนวแกน
(L/100 km)
100,000 km
สิน้ เปลือง
(X) (m)
(ลิตร)
นํ้ามัน (%)
รถคันหน้า
10.0
0.4644
464.4
5.70 %
12.5
0.4197
479.7
5.15 %
15.0
0.3903
390.3
4.79 %
17.5
0.3418
341.8
4.19 %
20.0
0.2885
288.5
3.54 %
ตารางที่ 3 ค่าอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันที่ 90 km/hr กรณีวงิ่ ตามกัน
ระยะห่าง
ทีค่ วามเร็ว 90
วิง่ ระยะทาง
ลดอัตราการ
แนวแกน
km/hr
100,000 km
สิน้ เปลือง
(X) (m)
(L/100 km)
(ลิตร)
นํ้ามัน (%)
รถคันหน้า
10.0
0.5313
531.3
6.52 %
12.5
0.4813
481.3
5.91 %
15.0
0.4466
446.6
5.48 %
17.5
0.3939
393.9
4.83 %
20.0
0.3347
334.7
4.11 %

ตารางที่ 4 ค่าอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันที่ 90 km/hr กรณีวงิ่ เยือ้ งกัน
ระยะห่าง
แนวแกน
(X) (m)
รถคัน
หน้า
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0

อัตราการสิน้ เปลืองทีค่ วามเร็ว 90 km/hr (L/100 km)
ทีร่ ะยะเยือ้ งต่าง ๆ แนวแกน (Z)
1m
-

2m
-

3m
-

4m
-

เฉลีย่
-

วิง่
ระยะทาง
100,000
km (ลิตร)
-

0.2178
0.1681
0.1539
0.0998
0.0985

0.1509
0.0891
0.0844
0.0592
0.0551

0.1381
0.0558
0.0464
0.0413
0.0313

0.1133
0.0558
0.0373
0.0212
0.0212

0.1550
0.0922
0.0805
0.0554
0.0515

115.0
92.2
80.5
55.4
51.5

ลดอัตรา
การ
สิน้ เปลือง
นํ้ามัน(%)
1.90 %
1.13 %
0.99 %
0.68 %
0.63 %

ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 เป็ นการคํานวณคํานวณทีค่ วามเร็ว 90 km/hr
ซึง่ เป็ นความเร็วทีใ่ ช้วงิ่ ในสภาวะปกติ โดยผลของการคํานวณอัตราการ
สิน้ เปลืองนํ้ ามัน แสดงให้เห็นว่า เมื่อรถคันหลัง วิง่ เข้าใกล้รถคันหน้ า
มากเท่าไหร่ ค่าสัมประสิทธิแรงต้านทีเ่ กิดจาก สนามการไหลทีม่ คี ่าเฮด
พลังงานทีต่ ่ํากว่าจะมีผลกระทบกับรถคันหลังมากทีส่ ุด แต่ระยะห่างที่
ใกล้เกินไปก็มผี ลกับความปลอดภัยเป็ นหลัง ซึง่ เราสามารถนําหลักการ
นี้มาประยุกต์ และวิธกี ารขับขี่ เพือ่ ลดอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน
3. สรุปและข้อเสนอแนะ
ความพยายามทีจ่ ะลดแรงต้านทีก่ ระทํากับรถยนต์ ได้ดาํ เนินมา
อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามทีจ่ ะลดค่าสัมประสิทธิแรงต้านให้เหลือน้อย
ทีส่ ุดด้วยการปรับรูปทรงของรถให้มลี กั ษณะเพรียวลม แต่วธิ กี ารขับขี่
โดยการวิง่ ตามรถคันหน้ า ก็เ ป็ น วิธ ีห นึ่ ง ซึ่ง สามารถลดอัต ราการสิ้น
สิน้ เปลือง ซึง่ จากการทดสอบ ทีร่ ะยะห่าง 10 m อัตราการสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิงของรถคันหลังลดลงจากคันหน้า 6.52 % (ทีค่ วามเร็วเฉลีย่ ) ใน
กรณีท่ี 2 โดยรถคันหลังวิง่ เยือ้ งกัน ทีร่ ะยะห่าง 10 m และระยะเยือ้ ง 1
เมตร อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันของรถคันหลังลดลงจากคันหน้า 1.90
% จากงานวิจยั นี้สรุปว่า รถคันหลังทีว่ งิ่ เข้าใกล้รถคันหน้าทัง้ แนวยาว
และแนวขวางมากขึน้ เท่าไร จะทําให้สมั ประสิทธิแรงต้านของรถคันหลัง
ลดลงเท่ า นัน้ เนื่ อ งจากความดัน ที่เ กิด จากการเคลื่อ นที่ (Dynamics
Pressure) จะลดลงเมื่อเข้าใกล้คนั หน้า ซึง่ สามารถเป็ นแนวทางในการ
ลด อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของรถยนต์ได้อกี วิธหี นึ่ง
ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจาก CFD ไม่
สามารถที่จะกําหนดสภาวะ คุณสมบัตไิ ด้เหมือนจริงทุกประการ และ
การวัดอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันให้แม่นยํานัน้ ทําได้ค่อนข้างยาก ถึงแม้
จะควบคุมสภาวะการขับขีใ่ ห้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากทีส่ ดุ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีสําหรับปญั หาของการ
ฟรีซซิง่ วัสดุทม่ี กี ารเปลีย่ นเฟส(Phase change material) เมื่อมีการ
ถ่ า ยเทความร้อ นข้า มขอบเขตที่เ คลื่อ นที่โ ดยให้น้ํ า เป็ น วัส ดุ ท่ีม ีก าร
เปลีย่ นเฟส การศึกษาเริม่ ต้นจากการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในรูปของสมการอนุ พนั ธ์ย่อย ประกอบไปด้วย สมการการนําความร้อน
(Heat conduction equation) ในแต่ละเฟส และสมการการเคลื่อนทีข่ อง
ผิวฟรีซซิง่ (Moving boundary equation) หลังจากนัน้ นําสมการเหล่านี้
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ เทคนิ ค วิ ธ ี ก ารแปลงพิ ก ั ด แกน (Coordinate
transformations) ทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของวิธแี ปรผันระยะกริด (Variable
space grid method) และวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่ (Boundary
fixing method) และใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขหาผลเฉลยของสมการ
ทัง้ หมด โดยอยู่บนพื้นฐานของวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Finitedifference method) เพือ่ ทํานายการกระจายของอุณหภูมภิ ายในวัสดุ
และการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ (Freezing front) ทีเ่ วลาต่างๆ ในระบบ
หนึ่งมิติ และทําการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของผิวฟรีซซิง่ ที่ได้จาก
การทํานายด้วยวิธแี ปรผันระยะกริด วิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่
และผลเฉลยแม่นตรง (Exact solution)
จากการศึกษาพบว่าอัตราการเกิดผิวฟรีซซิง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบไม่
เชิงเส้นสูงในช่วงแรกของกระบวนการ นอกจากนี้เมือ่ เปรียบเทียบค่าที่
ได้จากการทํานายกับค่าทีไ่ ด้จากสมการแม่นตรงพบว่ามีค่าทีส่ อดคล้อง
กัน องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ทงั ้
เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานให้กบั งานวิจยั ในระดับทีส่ งู ขึน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
งานทางวิศวกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีความสําคัญทัง้ ยังเกี่ยวข้องกับ
ชีว ิต ประจํ า วัน เช่ น การแข็ง ตัว ในกระบวนการหล่ อ ขึ้น รู ป โลหะ
กระบวนการถนอมอาหาร วิศวกรรมถนอมเนื้อเยื่อทางการแพทย์ เป็ น
ต้น
คําสําคัญ : วัสดุทม่ี กี ารเปลีย่ นสถานะ ขอบเขตทีเ่ คลื่อนที่ ผลเฉลย
แม่นตรง วิธแี ปรผันระยะกริด และ วิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่

Abstract
This paper focuses on the theoretical analysis of freezing
process in phase change material which considers the moving
boundary as the main parameter. In this study, water is
considered as the phase change material. The formulation of
partial differential equations is performed consisting heat conduction equation in each phase and moving boundary equation
(Stefan equation). The variable space grid method and the boundary fixing method are then applied to these equations. The
transient heat conduction equations and Stefan condition are
solved by using the finite difference method. A one-dimensional
freezing model is the then validated against the available analytical solution. The effect of constant temperature heat source on
freezing rate and location of freezing front at various times is
studied in detail.
It is found that the nonlinearity of freezing rate occurs for a
short time. The successful comparison with numerical solution
and analytical solution should give confidence in the proposed
mathematical treatment, and encourage the acceptance of this
method as useful tool for exploring practical problems such as
solidification of alloys, food preservation process, cryopreservation of engineering tissues, and any others.
1. บทนํา
ั หาที่ทํ า การศึก ษาจะเกี่ย วข้อ งกับ การเปลี่ย นเฟสของสาร
ปญ
(phase change) ลักษณะการเคลื่อนตัวของผิวฟรีซซิง่ (Freezing front)
การกระจายของอุ ณ หภู มภิ ายในวัสดุ ท่มี ีก ารเปลี่ย นแปลงเฟส (นํ้ า )
ของกระบวนการฟรีซซิง่ (กระบวนการแข็งตัว) ในการศึกษาจะต้อง
อาศัยองค์ความรูใ้ นหลายสาขาเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ความรูท้ างด้าน
การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร กลศาสตร์ของไหล และวัสดุศาสตร์
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รวมจนถึง คณิตศาสตร์ชนั ้ สูงควบคู่กบั ระเบียบวิธเี ชิงคํานวณทาง
ตัวเลขชัน้ สูง
เพื่อหาคําตอบของปญั หาทีม่ คี วามไม่เป็ นเชิงเส้นสูง
(Strongly non-linear problem) นอกเหนือจากนี้ยงั คาบเกีย่ วกับปญั หา
ในลักษณะทีม่ กี ารเคลื่อนตัวของขอบเขต(Moving boundary problem)
ซึ่ง การวิเ คราะห์ใ นเชิง ทฤษฏีจ ะต้ อ งอาศัย เทคนิ ค การแปลงพิก ัด
(Coordinate transformation) และการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ คี วามแม่นยําและมีสมรรถนะสูง ปญั หาของการเปลีย่ นแปลงเฟส
สามารถพบเห็ น ได้ โ ดยทัว่ ไปในธรรมชาติ แ ละในระบบทางด้ า น
วิศวกรรม เช่น การแข็งตัวในกระบวนการหล่อขึน้ รูปโลหะ กระบวนการ
ถนอมอาหาร วิศวกรรมถนอมเนื้อเยือ่ ทางการแพทย์ เป็ นต้น
เริม่ ต้นจากปี ค.ศ. 1860 Neumann ( H.S. Carslaw and J.C.
Jaeger,1959), ( J.C. Muehlbauer and J.E. Sunderland 1965 ) ได้
ทําการศึกษาปญั หาการเปลี่ยนแปลงเฟส (กรณี 1-phase change
problem) สําหรับเงื่อนไขขอบเขตที่มอี ุ ณหภูมคิ งที่จนสามารถหาคํา
ตอบของปญั หาทีอ่ ยู่ในรูปของผลเฉลยแม่นตรงในกรณี 1 มิตไิ ด้สําเร็จ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1889 Stefan (L.I. Rubinstein , 1971) ได้ศกึ ษาปญั หา
เพิม่ เติมจนสามารถหาผลเฉลยในกรณี 2-phase-change problem ได้
เช่นกัน กล่าวได้ว่านักวิจยั ทัง้ สองคนนี้ถอื เป็ นจุดเริม่ ต้นของการศึกษา
ปญั หาการของเปลี่ยนแปลงเฟสในยุคต่อมา ซึ่งทําให้สามารถหาผล
เฉลยแม่นตรงได้หลากหลายวิธ ี เช่น วิธ ี Neumann’s Solution (John
Crank, 1981), วิธ ี Similarity Transformation Method (H.S. Carslaw
and J.C. Jaeger , 1959) , ( A.B. Taylor , 1974 ) หรือวิธ ี Heat
Balance Integral Methods (T.R. Goodman , 1961)
หลังจากนัน้ ต่อมาได้มกี ารพัฒนาเพื่อนํ าเสนอวิธกี ารหาผลเฉลย
แบบใหม่ โดยใช้ระเบีย บวิธ ีเชิง ตัวเลข เช่น Murray และ Landis
(Murray , 1959) ได้ทาํ การเปรียบเทียบระหว่างวิธแี ปรผันระยะกริด
(Variable space grid method) กับวิธกี ําหนดระยะกริดแบบคงที่
(Fixed space grid method) พบว่าวิธแี รกจะมีความแม่นยํามากกว่า
เนื่อ งจากมีค่า ความคลาดเคลื่อนขณะเริม่ ต้น น้ อ ยกว่า Mastanaiah
(1976) ได้ศึกษากระบวนการเปลี่ย นแปลงเฟสโดยใช้ว ธิ ี Taylor
forward projection method และทําการเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ผลเฉลยแม่นตรงพบว่ามีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันของ
ค่าทัง้ สอง Rattanadecho (2004) ได้ศกึ ษาเชิงทฤษฎีและเชิงทดลอง
ของกระบวนการทําแข็งในเกรนูลาร์แพคเบดทีไ่ ม่อมิ่ ตัว ในระบบ 1 มิติ
ซึง่ แบบจําลองของกระบวนการทําแข็งทีท่ าํ ศึกษาจะใช้เทคนิคการแปลง
พิก ั ด แกนที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของวิ ธ ี ก ารกํ า หนดขอบเขตแบบคงที่
(Boundary fixing method) ซึง่ พบว่าอัตราการดูดซึมของนํ้ าในโซน
ของแข็งในกระบวนการทําแข็งจะมีความสัมพันธ์กบั ฟลักซ์ความร้อน
ของการฟรีซซิง่ และค่าความอิม่ ตัวของนํ้าทีผ่ วิ เชือ่ มต่อระหว่างเฟส และ
ค่าทีไ่ ด้จากการทํานายจะสอดคล้องกับผลทีไ่ ด้จากการทดลองเป็ นอย่าง
ดี ชยานนท์ เสริฐธิกุล และ ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช (2550) ได้ใช้ระเบียบ
วิธเี ชิงตัวเลขแก้ปญั หาการทําละลาย(กรณีวสั ดุพรุนแบบอิม่ ตัว) โดยใช้
เทคนิควิธแี ปรผันระยะกริด และทําการเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ผลเฉลยแม่นตรงพบว่ามีความใกล้เคียงและสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้นําเทคนิควิธกี ารแปลงพิกดั แกน(Coordinate140

transformations) ทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของวิธแี ปรผันระยะกริด (Variablespace grid method) และวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่ (Boundary
fixing method) จากนัน้ ใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขหาผลเฉลยของสมการที่
เกี่ย วข้อ งเพื่อ ทํา นายการกระจายของอุ ณ หภู ม ิภ ายในวัส ดุ แ ละการ
เคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ (Freezing front) ทีเ่ วลาต่างๆ ในระบบ 1 มิติ
และทําการเปรียบเทียบการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ ทีไ่ ด้จากการทํานาย
ด้วยวิธแี ปรผันระยะกริด วิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่ และผลเฉลย
แม่นตรง (Exact solution )
2. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ลักษณะของแบบจําลองที่จะทําการศึกษาคือ จะทําการระบาย
ความร้อนวัสดุท่เี ปลี่ยนแปลงเฟส(นํ้ า) ที่อุณหภูมติ ่างๆ ส่วนลักษณะ
การเคลื่อนที่ของผิวฟรีซซิง่ จะทําการพิจารณาในระบบ 1 มิติ ทิศทาง
แกน x และมีการถ่ายเทความร้อนเฉพาะแกนที่พจิ ารณาเท่านัน้ ซึ่ง
วัสดุทใ่ี ช้ในการศึกษามีความยาวทัง้ หมดเท่ากับ 10 เซนติเมตร โดยใน
ที่น้ี เ พื่อ ความสะดวกในการวิเ คราะห์ จ ะพิจ ารณาให้ม ีช ัน้ ของโซน
ของแข็งเนื่องจากการฟรีซซิง่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงเส้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมทิ งั ้ ใน
โซนของแข็งและโซนของเหลว โดยทีก่ ารเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นโซน
ของแข็งจะอยูใ่ นรูปฟงั ก์ชนั T1 และในโซนของเหลวจะอยู่ในรูปฟงั ก์ชนั
T2 โดยที่ To คือค่าอุณหภูมทิ จ่ี ุดเริม่ ต้นของวัสดุทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
เฟส ซึ่งมีค่าเป็ นบวกและคงที่ Ts คือค่าอุณหภูมทิ ่ปี ้ อนให้แก่วสั ดุ
ด้านบน Tf คือค่าอุณหภูมทิ ต่ี าํ แหน่งผิวฟรีซซิง่ และทีต่ ําแหน่ ง x = ε
เป็ นระยะที่บอกตําแหน่ งของผิวฟรีซซิ่ง ซึ่งจะค่อยๆ เคลื่อนที่ไปใน
แนวแกน x เมื่อเวลาเพิม่ ขึ้น ในที่น้ีกําหนดให้ 1 แทนโซนที่เป็ น
ของแข็ง และ 2 แทนโซนทีเ่ ป็ นของเหลว

Ts
Tf = 0 TO = constant

Ts < T f

T

T1

Frozen layer

T1= f1(x,t)

x1

ε
dε
dt
Unfrozen layer

Moving Boundary x = ε
Release of latent
heat
f f T2i

x2 T2 = f2(x,t)

x = ι , TL > T f

x
รูปที่ 1. แสดงลักษณะแบบจําลองทางกายภาพของปญั หา
จากแบบจําลองทางกายภาพ (Physical model) ทีจ่ ะทําการศึกษา
จะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของสมมติฐานดังนี้
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1) พิจารณาในระบบ 1 มิติ
2) หุม้ ฉนวนบริเวณทีอ่ ยูโ่ ดยรอบของชิน้ ทดสอบยกเว้นด้านทีใ่ ห้
โหลด
3) ไม่พจิ ารณาการพาความร้อนในโซนของเหลว
4) ไม่คาํ นึงถึงการเปลีย่ นแปลงปริมาตรเนื่องจากการฟรีซซิง่
ในส่วนของเงือ่ นไขของระบบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ กําหนดให้ระบบ
ทีพ่ จิ ารณามีเงือ่ นไขเริม่ ต้นและเงือ่ นไขขอบเขตดังนี้
เงื่อนไขเริ่ มต้น
ทีต่ าํ แหน่ง
x > 0 , t = 0 , T1 = TO = constant
เงื่อนไขขอบเขต
- ทีต่ าํ แหน่ง x = 0 , t ≥ 0 , T1 = Ts
- ทีต่ าํ แหน่ง x = ι = 0.1 m , t ≥ 0 ,

∂T
=0
∂x

- ทีต่ าํ แหน่ง x = ε(t) , t > 0 , T1 = T2 = constant = Tf = 0
จากกฎการอนุ รกั ษ์พลังงานเมื่อพิจารณาการนํ าความร้อนทีผ่ ่าน
ปริมาตรควบคุมใดๆ ในกรณีการถ่ายเทความร้อนแบบหนึ่งมิตสิ ามารถ
เขียนสมการเชิงอนุ พนั ธ์เพื่อใช้อธิบายการถ่ายเทความร้อนทัง้ บริเวณ
โซนของแข็งและโซนของเหลวในกรณี 1 มิติ ได้ดงั นี้
1) สําหรับโซนของแข็ง (Frozen layer) (0 < x < ε(t))
∂T1
∂ 2T
= α1 21
∂t
∂x

(1)

2) สําหรับโซนของเหลว(Unfrozen layer) ( x > ε(t)) (ไม่
พิจารณาการพาความร้อน)
∂T2
∂ 2T
= α 2 22
∂t
∂x

⎡⎛ ∂T ⎞
⎤
⎡⎛ ∂T ⎞
⎤
− λ1 ⎢⎜ l ⎟ dt ⎥ = − (Lρ)dε − λ 2 ⎢⎜ 2 ⎟ dt ⎥
⎣⎝ ∂x ⎠ x=ε ⎦
⎣⎝ ∂x ⎠ x=ε ⎦

อัตราการเคลื่อนทีข่ องขอบเขตของผิวฟรีซซิง่ หาได้จาก
dε
1 ⎡ ⎛ ∂T1 ⎞
⎛ ∂T ⎞ ⎤
=
⎟ − λ2⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢λ1 ⎜
dt
Lρ ⎣ ⎝ ∂x ⎠ x = ε
⎝ ∂x ⎠ x = ε ⎦

⎛ ∂T ⎞⎛ dx ⎞
⎛ ∂T ⎞
ΔT = ⎜
⎟⎜ ⎟Δt
⎟Δt + ⎜
⎝ ∂x ⎠⎝ dt ⎠
⎝ ∂t ⎠

(5)

dT ⎛ ∂T ⎞ ⎛ ∂T ⎞⎛ dx ⎞
=⎜
⎟+⎜
⎟⎜ ⎟
dt ⎝ ∂t ⎠ ⎝ ∂x ⎠⎝ dt ⎠

(6)

ดังนัน้
T
Fixed

3) สําหรับทีต่ าํ แหน่งของผิวฟรีซซิง่ (x = ε)
พิจารณาตําแหน่งของผิวฟรีซซิง่ x = ε อุณหภูม ิ 0 oC จากนัน้
ทําการสร้างสติปเล็กๆ มีความหนา dε ทีเ่ วลา dt ดังรูปที่ 2 ทีต่ ําแหน่ ง
นี้การถ่ายเทความร้อนเป็ นไปแบบต่อเนื่อง ซึง่ ความร้อนทีถ่ ่ายเทจาก
โซนของเหลวโดยการนําผ่านพืน้ ผิวทีม่ อี ุณหภูมคิ งทีไ่ ปยังโซนของแข็ง
ของวัสดุทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเฟส จากกฎของการอนุ รกั ษ์พลังงาน จะ
ได้
Tf = 0
T
T1 = f1(x,t)
x=ε

dε
⎛ ∂T ⎞
− λ1 ⎜ 1 ⎟
⎝ ∂x ⎠ x =ε

T2 = f2(x,t)
x
รูปที่ 2. แสดงการสมดุลพลังงานทีผ่ วิ ฟรีซซิง่

(4)

3 การแปลงพิ กดั แกน
เนื่องจากปญั หาทีท่ ําการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นปญั หาไม่เชิงเส้น ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ย นแปลงเฟสและการเคลื่อ นตัวของขอบเขต
ดังนัน้ ในการวิเคราะห์จะเกีย่ วข้องกับการแปลงพิกดั แกน
3.1 การแปลงพิ กดั แกนที่อยู่บนพืนฐานของวิ ธีแปรผัน
ระยะกริ ด
จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ทีจ่ ุดหรือตําแหน่ งใดๆ ที่
พิจารณาจะมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันตําแหน่ งก็จะเปลี่ยนไป
จากตําแหน่ งเดิม ซึง่ เมือ่ อาศัยหลักการของการแปลงพิกดั แกนทีอ่ ยู่บน
พื้นฐานของวิธแี ปรผันระยะกริดจะได้ผลต่างของอุณหภูม(ิ ΔT) มีค่า
ดังนี้

(2)

⎛ ∂T ⎞
− λ2 ⎜ 2 ⎟
⎝ ∂x ⎠ x = ε

(3)

⎛ dx ⎞
⎜ ⎟ Δt
⎝ dt ⎠

T(x,t+Δt)

⎛ ∂T ⎞⎛ dx ⎞
⎜
⎟⎜ ⎟Δt
⎝ ∂x ⎠⎝ dt ⎠

⎛ ∂T ⎞
⎟Δt
⎜
⎝ ∂t ⎠

T(x, t)
Moving Boundary
ι(t)

ι(t+Δt)

x

รูปที่ 3. แสดงลักษณะแนวโน้มอุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป ณ
ตําแหน่งใดๆ ในแนวแกน x ที่ เวลาต่างกัน
หลังจากนัน้ พิจารณาหลักการของวิธแี ปรผันระยะกริด ซึง่ ถือเป็ น
วิธกี ารหนึ่งในการทําให้กริดทีส่ ร้างขึน้ เคลื่อนทีไ่ ปตามผิวรอยต่อทีเ่ กิด
การเปลี่ยนแปลงเฟส ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้ ในขณะทีผ่ วิ ฟรีซซิง่
เกิดการเคลื่อนตัวระยะห่างของกริดภายในทัง้ สองเฟสจะเกิดการเคลื่อน
ทีไ่ ปตามแนวแกน ซึง่ ทัง้ สองบริเวณอัตราการเคลื่อนทีข่ องระยะกริดจะ
ไม่เท่ากันโดยที่ ณ เวลาใดๆจะกําหนดให้บริเวณเฟสของแข็ง(x <ε(t))
จะมีระยะห่างระหว่างกริดตามความสัมพันธ์ Δx1=ε/n1 ซึ่งจะมี
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แนวโน้มทีร่ ะยะห่างระหว่างจุดลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เช่น เดียวกันกับ
บริเวณเฟสของเหลว (x>ε(t)) ความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างกริด
คือ Δx2 = (ι-ε)/n2 ซึง่ จะมีแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดมากขึน้ โดย
พิจารณาได้จากรูปที่ 4
จากรูปที่ 4 เมือ่ พิจารณาตัง้ แต่ระยะ x = 0 ถึงระยะ x=ε จะพบว่า
อัตราการเคลื่อนทีข่ องแต่ละกริดภายในจะมีความสัมพันธ์กบั อัตรา
การเคลื่อนทีข่ องผิวรอยต่อระหว่างเฟส ดังนี้

กล่าวคือ อัตราการขยายตัวของผิวฟรีซซิง่ ทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปทางขวา
(dε/dt) หารด้วยระยะที่ fixed ด้านซ้ายไปจนถึงระยะของผิวฟรีซซิง่
(n1Δx) ย่อมมีคา่ เท่ากับอัตราการเคลื่อนที่ dx/dt ณ จุดใดๆ ทีเ่ คลื่อนที่
ไปทางขาวมือหารด้วยระยะจากด้านที่ fixed ด้านซ้ายไปจนถึงจุดที่
พิจารณา (i1Δx) ดังนัน้
dx i dε
=
dt n dt

(7)

ι
ε
Frozen layer

Unfrozen layer T6
T5

i=1 i=2 i=3 T4
T3 i=4
T2
T1
T0

i=5

i=6

T7

i=7

Δx2

(9)

จากสมการที่ (2) (6) และ (9) จะได้สมการความร้อนในรูปทัวไป
่
สําหรับโซนของเหลว (Unfrozen layer) ( x > ε(t)) ดังนี้

Δx1

จากสมการที่ (1) (6) และ (7) จะได้สมการความร้อนในรูปทัวไป
่
สําหรับโซนของแข็ง (Frozen layer) (0 < x < ε(t)) ดังนี้
dT1
∂T
i ∂T dε
= 1 1
+ α1 21
dt
n1 ∂x dt
∂x
2

(8)

จากนัน้ เมือ่ พิจารณาตัง้ แต่ระยะ x = ε ถึงระยะ x = ι จะพบว่า
อัตราการเลื่อนที่ของแต่ละกริดภายในจะมีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
เคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ ดังนี้
dx
dε
dt = dt
n2 − i2 n2

กล่าวคืออัตราการขยายของผิวฟรีซซิ่งที่เคลื่อนที่ไปทางขวา (dε/dt)
หารด้วยระยะจากตําแหน่ งผิวฟรีซซิง่ ถึงปลายด้านที่ x=ι
ซึ่งมีค่า
เท่ากับ (ι-ε) และมีคา่ เท่ากับ(n2Δx) ย่อมมีคา่ เท่ากับอัตราการเคลื่อน

(10)

สมการการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ จากสมการที่ (4)
dε
1 ⎡ ⎛ ∂T1 ⎞
⎛ ∂T ⎞ ⎤
=
⎟ − λ2⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢λ1 ⎜
dt
Lρ ⎣ ⎝ ∂x ⎠ x = ε
⎝ ∂x ⎠ x = ε ⎦

(11)

3.2 การแปลงพิ กดั แกนที่อยู่บนพืนฐานของวิ ธีกาํ หนด
ขอบเขตแบบคงที่
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีสาํ หรับปญั หาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของ
ขอบเขตโดยใช้เทคนิคการแปลงพิกดั (Coordinate transformation)
ั หาดัง กล่ า วให้อ ยู่ ใ นรูป ของขอบเขตแบบคงที่
ซึ่ง เป็ น การแปลงป ญ
(Fixing boundary problem) ระหว่างขอบเขตและขอบเขตของการ
เคลื่อนตัว ผลของการแปลงพิกดั ทําให้สมการพืน้ ฐานมีความซับซ้อน
ขึน้ แต่วธิ หี าผลเฉลยของปญั หาได้งา่ ยขึน้ รายละเอียดของเทคนิคการ
แปลงพิกดั แกนมีรายละเอียดดังนี้
สมการความร้อนสําหรับโซนของแข็ง (Frozen Layer) การแปลง
พิกดั แกนในโซนของแข็งสามารถใช้ระบบพิกดั ดังนี้
η =

รูปที่ 4. แสดงวิธกี ารแปรผันระยะกริด
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dx n2 − i2 dε
=
dt
n2 dt

n − i ∂T dε
dT2
∂ 2T
= 2 2 2
+ α 2 22
dt
n2 ∂x dt
∂x

dx dε
dt = dt
n
i

T

ที่ dx/dt ของผิวฟรีซซิง่ ใดๆ ทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปทางขาวมือหารด้วยระยะ
ตัง้ แต่ผวิ ฟรีซซิง่ ใดๆ ถึงปลาย x=ι ซึง่ มีคา่ เท่ากับ ((n2-i2) Δx)
จากความสัมพันธ์ต่างๆ จะได้สมการดังนี้

x
,
ε(t)

0 ≤ x ≤ ε(t)

(12)

เมือ่ ε(t) เป็ นระยะระหว่างผิวทีไ่ ด้รบั โหลดความเย็นถึงผิวฟรีซซิง่
เมื่อ ใช้ เ ทคนิ ค การแปลงพิก ัด แกนจะแปลงจากพิก ัด (x,t) ไปเป็ น
η((x,t),t) ดังนัน้ จะได้ตวั ดําเนินการอนุ พนั ธ์ (Differential operators)
ทีค่ าบเกีย่ วกับการแปลงพิกดั แกน ซึง่ สามารถเขียนอยูใ่ นรูปความ
สัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดงั นี้
∂
∂ ∂η 1 ∂
=
=
∂x
∂η ∂x
ε ∂η
∂
∂ ∂η ∂
∂ ηε& ∂
=
+ =
−
∂t
∂η ∂t ∂t ∂t ε ∂η

(13)
(14)

เมือ่ ε& เป็ นค่าอนุ พนั ธ์ของตําแหน่งของผิวฟรีซซิง่ เทียบกับเวลา
จากสมการที่ (13) (14) และ สมการความร้อนในโซนของแข็งสมการที่
(1) สามารถเปลีย่ นรูปสมการได้ดงั นี้
ηε& ∂T1 α1 ∂ 2T1
∂T1
(15)
+
=
ε ∂η ε 2 ∂η2
∂t
สมการความร้อนสําหรับโซนของเหลว (Unfrozen Layer)
การแปลงพิกดั แกนในโซนของเหลวใช้ระบบพิกดั ดังนี้
x − ε(t)
ς =
,
ε(t) ≤ x ≤ ι
(16)
ι − ε(t )
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∂
∂ ∂ς ∂ ∂ ε& (1 − ς ) ∂
=
+ = −
(17)
∂t ∂ς ∂t ∂t ∂t
ι − ε ∂ς
จากสมการที่ (16) (17) และ สมการความร้อนในโซนของเหลว
สมการที่ (2) สามารถเปลีย่ นรูปสมการได้ดงั นี้
∂T2 ε& (1 − ς) ∂T2
α 2 ∂ 2T2
=
+
(18)
∂t
ι − ε ∂ς (ι − ε )2 ∂ς 2
สมการการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ จากสมการที่ (4) สามารถเปลีย่ นรูป
ของสมการได้ดงั นี้
ρL

λ ∂T
dε
= 1
ε ∂η
dt

−
x =ε

λ 2 ∂T
ι − ε ∂ς

(19)
x =ε

4. รูปแบบสมการในระเบียบวิ ธีเชิ งตัวเลข(Numerical Schemes)
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ร ะเบีย บวิธ ีเ ชิง ตัว เลขที่อ ยู่บ นพื้น ฐานวิธ ี
ผลต่างสืบเนื่อง (Finite differences method) ซึง่ เป็ นวิธกี ารประมาณ
ค่าของผลเฉลยโดยใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขวิธหี นึ่ง เพื่อหาอุณหภูมทิ ่ี
เปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากการนําความร้อนและลักษณะการเปลีย่ นแปลง
หรือ การเคลื่อ นที่ข องผิว ฟรีซ ซิ่ง ซึ่ง สามารถแสดงเป็ น สมการของ
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขได้ดงั นี้
4.1 จากการแปลงพิ กดั แกนที่อยู่บนพืนฐานของวิ ธีแปรผัน
ระยะกริ ด
1) สมการความร้อน สําหรับโซนของแข็ง จากสมการที่ (8)

⎛ − 3Tl 2 + 4T1t(+l )Δt ,( n ) − T1t(+2Δ) t
⎜ λ1
2Δx1t + Δt ,( n−1)
ε1t + Δt ,( n ) − ε1t
1 ⎜
=
⎜
L1ρ1 ⎜
Δt
− 3Tl 2 + 4T2t(+nΔ2t−,(1n) ) − T2t(+nΔ2t−2)
−
λ
2
⎜
2Δxlt +Δt ,( n−1)
⎝

T1,ni+1 − T1,ni
Δt

Δt

t + Δt , n
t + Δt , n
i1 T1,i +1 − T1,i −1 ⎛ dε ⎞
⎜ ⎟
n1
2Δx1t + Δt , n ⎝ dt ⎠

T2n,i+1 − T2n,i
Δt

ρL

ρL

λ ∂T
dε
= 1
ε ∂η
dt

(24)

t + Δt , n

+

⎛ T t + Δt , n − 2T2t,+i Δt , n +1 + T2t,+i −Δ1t , n +1 ⎞
⎟
α 2 ⎜ 2,i +1
t + Δt , n 2
⎜
⎟
Δ
x
2
⎝
⎠

)

(21)
3) สมการการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ จากสมการที่ (11)
dε
1 ⎡ ⎛ ∂T1 ⎞
⎛ ∂T ⎞ ⎤
=
⎟ − λ2⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢λ1 ⎜
dt
Lρ ⎣ ⎝ ∂x ⎠ x = ε
⎝ ∂x ⎠ x = ε ⎦

−
x =ε

λ 2 ∂T
ι − ε ∂ς

x =ε

+1
n +1
3T n+1 − 4T1,nend
3ε n+1 − 4ε n + ε n−1
−1 + T1,end − 2
= λ1 1,end
2Δt
2ε n+1Δη

− λ2

t + Δt , n
t + Δt , n
n 2 - i 2 T2,i +1 − T2,i −1 ⎛ dε ⎞
⎜ ⎟
n2
2Δx2t + Δt , n ⎝ dt ⎠

(

n +1
n +1
(1 − ς)ε& T2,i +1/ 2 − T2,i −1/ 2
ι−ε
Δς

3) สมการการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ จากสมการที่ (19)

dT2
n − i ∂T dε
∂ 2T
= 2 2 2
+ α 2 22
dt
n2 ∂x dt
∂x
Δt

=

⎡ T n+1 − 2T2n,i+1 + T2n,i+−11 ⎤
+ α 2 ⎢ 2,i +1
⎥
( ι − ε ) 2 Δς 2
⎣⎢
⎦⎥

+

(20)
2) สมการความร้อน สําหรับโซนของเหลว จากสมการที่ (10)

=

n +1
n +1
⎡ T n+1 − 2T n+1 + T n+1 ⎤
ηε& T1,i +1/ 2 − T1,i −1/ 2
+ α1 ⎢ 1,i +1 2 1,i 2 1,i −1 ⎥
ε
Δη
ε Δη
⎥⎦
⎢⎣

t + Δt , n

⎛
⎞
⎜ T t + Δt , n − 2T t + Δt , n +1 + T t + Δt , n +1 ⎟
i
+
i
i
−
1
,
1
1
,
1
,
1
⎟
α1 ⎜
2
⎜
⎟
⎛⎜ Δx t + Δt , n ⎞⎟
⎜
⎟
1
⎠
⎝
⎝
⎠

T2t,+i Δt , n +1 − T2t,i

=

(23)
2) สมการความร้อน สําหรับโซนของเหลว (Unfrozen layer)
จากสมการที่ (18)
∂T2 ε& (1 − ς) ∂T2
α 2 ∂ 2T2
=
+
∂t
ι − ε ∂ς (ι − ε )2 ∂ς 2

dT1
i ∂T dε
∂T
= 1 1
+ α1 21
dt
n1 ∂x dt
∂x
=

(22)

4.2 จากการแปลงพิ กดั แกนที่อยู่บนพืนฐานของวิ ธีกาํ หนด
ขอบเขตแบบคงที่
1) สมการความร้อน สําหรับโซนของแข็ง(Frozen Layer) จาก
สมการที่ (15)
∂T1
ηε& ∂T1 α1 ∂ 2T1
=
+
∂t
ε ∂η ε 2 ∂η2

2

T1t,i+ Δt , n +1 − T1t,i

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

n +1
2,0

− 3T

n +1
2 ,1
n +1

+ 4T

2(ι − ε

x =ε

n +1
2, 2

−T

)ς

x =ε

(25)
4.3 สําหรับเงื่อนไขในการคํานวณทางระเบียบวิ ธีเชิ งตัวเลข
มีดงั นี
1) กําหนดค่าเริม่ ต้นทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ใช้ในการคํานวณค่าต่างๆ เช่น
คุณสมบัติต่ างๆ ทางความร้อ น ตําแหน่ ง ของผิวฟรีซซิ่งเริม่ ต้น การ
กระจายตัวของอุณหภูมเิ ริม่ ต้นเนื่องจากกําหนดให้มบี ริเวณชัน้ บางๆ
ของโซนของแข็งขณะเริม่ ต้นของกระบวนการเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน
โปรแกรม
2) กําหนดช่วงเวลา Δt
มีค่าเท่ากับ 1 วินาที สําหรับการ
คํ า นวณหาการเปลี่ย นแปลงอุ ณ หภู ม ิแ ละตํ า แหน่ ง ของผิว เชื่อ มต่ อ
ระหว่างเฟสหรือผิวฟรีซซิง่
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5. ผลการวิ เคราะห์และวิ จารณ์ผล
ผลทีไ่ ด้จากการทํานายโดยวิธรี ะเบียบเชิงตัวเลขทัง้ สองวิธคี อื วิธ ี
แปรผันระยะกริด (Variable space grid method : VSGM) และ วิธกี าร
กําหนดขอบเขตแบบคงที(่ Boundary fixing method : BFM) ทําให้
ทราบถึงลักษณะการกระจายของอุณหภูม ิ การเคลื่อนตัวของผิวฟรีซซิง่
และอิทธิพลของอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่

ค. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ Ts = -20 oC
รูปที่ 5. ลักษณะการกระจายอุณหภูมแิ ละการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ ที่
เวลาต่างๆ จากวิธแี ปรผันระยะกริด (Variable space grid method :
VSGM)
4
2
0
0.00

อุณหภูมิ T (oC)

3) จํานวนกริดทีส่ ร้างทัง้ หมด จํานวน 150 จุด
4) กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้มคี ่าเท่า กับ 10 -6
เพือ่ หยุดการคํานวณซํ้าของอัลกอริทมึ ทีส่ ร้างขึน้
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ก. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ Ts = -10 oC
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-8

t = 60 min
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ก. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ Ts = -10 oC

-5

t = 10 min
t = 20 min
t = 30 min

5

t = 40 min
t = 50 min

-10

t = 60 min

0

อุณหภูมิ T (oC)

0.00

.02

.04

.06

.08

-15

.10

ระยะ x (m)
-5

t = 10 min

ข. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ Ts = -15 oC

5

t = 20 min
t = 30 min
t = 40 min

-10

0

t = 50 min
t = 60 min

-15

อุณหภูมิ T (oC)

0.00

o

ข. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในฟรีซซิง่ Ts = -15 C
5

-5

.02

.04

ระยะ x (m)

.06

.08

.10

t = 10 min
t = 20 min
t = 30 min

-10

t = 40 min
t = 50 min
t = 60 min

-15

0
0.00

.02

.04

.06

อุณหภูมิ T (oC)

ระยะ x (m)
-5
t = 10 min

.08

.10

-20

ค. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ Ts = -20 oC

t = 20 min

-10

t = 30 min
t = 40 min
t = 50 min

-15

t = 60 min

รูปที่ 6. ลักษณะการกระจายอุณหภูมแิ ละการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ ที่
เวลาต่างๆ จากวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที(่ Boundary Fixed
Method : BFM)

-20
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พิจารณาลักษณะการกระจายของอุณหภูมแิ ละการเคลื่อนที่ของ
ผิวฟรีซซิง่ ทีไ่ ด้จากการทํานายโดยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขทัง้ สองวิธคี อื วิธ ี
แปรผันระยะกริดและวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงทีด่ งั แสดงในรูปที่ 5
และรูปที่ 6 ตามลําดับ พบว่าทีอ่ ุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ ใดๆ เมื่อ
เวลาเพิม่ ขึน้ ระยะของผิวฟรีซซิง่ ก็จะมีค่าเพิม่ ขึน้ และอัตราการเคลื่อนที่
ของผิวฟรีซซิง่ ทีร่ ะยะเวลาฟรีซซิง่ น้อยๆ จะมีค่าสูงกว่าทีเ่ วลามากๆ ซึง่
อาจเกิดจากการทีโ่ ซนของแข็งเพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้เกิดความต้านทานของ
ความร้อนทีต่ อ้ งระบายออกจากโซนของเหลวจะมีค่าลดลงทําให้อตั รา
การเคลื่อนที่ของผิวฟรีซซิ่งลดลง และที่อุณหภูมฟิ รีซซิง่ มีค่าสูงๆ
อัตราการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ จะเพิม่ ขึน้ ด้วย
5

0
.02

.04

ระยะ x(m)

.06

.08

.10

o

อุณหภูมิ T( C)

0.00
-5

t = 10 min (VSGM)

รูปที่ 7. เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมแิ ละการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซ
ซิง่ ทีเ่ วลาต่างๆ ระหว่างวิธแี ปรผันระยะกริด (VSGM) และ วิธกี าร
กําหนดขอบเขตแบบคงที(่ BFM)
ในรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบกระจายอุณหภูมแิ ละการเคลื่อนที่
ของขอบเขตผิวรอยต่อระหว่างเฟสทีเ่ วลาต่างๆ ระหว่างวิธแี ปรผัน
ระยะกริด(VSGM) และวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบคงที่(BFM) พบว่า
ผลทีไ่ ด้จากการทํานายทัง้ สองวิธกี ารนัน้ มีคา่ ทีส่ อดคล้องกัน
นอกจากนี้เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวิธที ท่ี ํา
การนําเสนอ จะทําการเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากการทํานายจากวิธกี าร
ทัง้ สองและผลเฉลยแม่นตรง (Exact solution) โดยในทีน่ ้ีจะใช้ผลเฉลย
แม่นตรง วิธ ี Neumann’s Solution
ผลเฉลยของสมการสําหรับการหาตําแหน่งของผิวฟรีซซิง่ หาได้
จาก (Crank, J. 1984)
ε=m t
(25)
เมือ่

t = 20 min (VSGM)
t = 30 min (VSGM)

m=

t = 40 min (VSGM)

-10

2(Tf − Ts )λ1
Lρ

(26)

t = 50 min (VSGM)
t = 60 min (VSGM)

จากการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของผิว
ฟรีซซิง่ และอิทธิพลของระดับอุณหภูมทิ ่ฟี รีซซิง่ ซึ่งผลเฉลยทัง้ สาม
กรณี ดังแสดงในตารางที่ 1

t = 10 min (BFM)
t = 20 min (BFM)

-15

t = 30 min (BFM)
t = 40 min (BFM)
t = 50 min (BFM)
t = 60 min (BFM)

-20

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบตําแหน่งของผิวฟรีซซิง่ สําหรับผลทีไ่ ด้จากระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขและผลเฉลยแม่นตรง
o

t(sec)
600
1200
1800
2400
3000
3600

Exact
0.0089038912
0.0125920038
0.0154219920
0.0178077825
0.0199097061
0.0218099903

Ts = -10 C
VSGM
0.0087500000
0.0123400000
0.0151000000
0.0174300000
0.0194800000
0.0213400000

BFM
0.0087107100
0.0122874800
0.0150364000
0.0173553000
0.0193989900
0.0212470100

Exact
0.0109049951
0.0154219920
0.0188880056
0.0218099903
0.0243843104
0.0267116737

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบระยะการเคลื่อนตัวของผิวฟรีซซิง่
สําหรับผลที่ได้จากวิธที างตัวเลขทัง้ สองวิธแี ละผลเฉลยแม่นตรง ณ
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ ต่างๆ ซึง่ พบว่าอัตราการเคลื่อนตัวของผิว
ฟรีซซิง่ ทีอ่ ุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซซิง่ ต่างๆ ทัง้ สามวิธจี ะมีค่าใกล้เคียง
และสอดคล้องกันซึง่ แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารทีน่ ําเสนอนัน้ มีความแม่นยํา
และเชือ้ ถือได้
สําหรับค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็ นผลมาจากข้อจํากัด
ของวิธที างระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข ซึง่ เป็ นวิธกี ารประมาณค่าดังนัน้ ย่อมมี
คลาดเคลื่อ นเกิด ขึ้น เสมอและอาจเนื่ อ งมาจากการกํ า หนดเงื่อ นไข
เริม่ ต้น โดยกําหนดให้ท่เี วลาเริม่ ต้น(t=0) นัน้ มีเฟสของแข็งที่เป็ น
ลักษณะแผ่นบางๆ ทีม่ อี ุณหภูมเิ ท่ากับอุณหภูมทิ จ่ี ุดฟรีซซิง่ เกิดขึน้ อยู่
ก่อนแล้ว ซึง่ เงื่อนไขนี้จําเป็ นต้องกําหนดเพื่อให้กระบวนการคํานวณ
เชิงตัวเลขสามารถเริม่ ดําเนินต่อไปได้ และอาจมีสาเหตุมาจากผลของ
ค่า คุณสมบัติเชิงความร้อนของวัสดุ ที่กําหนดให้มคี ่า คงที่ไม่เปลี่ย น
แปลงไปตามอุณหภูมหิ รือเฟสทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสําหรับการคํานวณหา
ผลเฉลยแม่นตรง ส่วนผลเฉลยทีไ่ ด้จากการใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขนัน้

Ts = -15 oC
VSGM
0.0107100000
0.0151300000
0.0185200000
0.0213800000
0.0239000000
0.0261800000

BFM
0.0106706200
0.0150651400
0.0184407200
0.0212876500
0.0237964100
0.0260648200

Exact
0.0125920038
0.0178077825
0.0218099903
0.0251840075
0.0281565764
0.0308439840

Ts = -20 oC
VSGM
0.0123500000
0.0174500000
0.0213600000
0.0246600000
0.0275700000
0.0302000000

BFM
0.0123015900
0.0173754900
0.0212718500
0.0245576500
0.0274529800
0.0300708400

ค่าคุณสมบัตเิ ชิงความร้อนจะเปลีย่ นไปตามลักษณะเฟสทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเนื่องจากการฟรีซซิง่ นอกจากนี้คา่ ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ อาจ
เกิ ด จากการพาความร้ อ นแบบอิ ส ระในโซนของของเหลวซึ่ ง ใน
การศึกษาในครัง้ นี้ไม่ได้ทาํ การพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

145

ตัวห้อย
o
s
1
2
ตัวยก
n

- 10 oC (Exect)
- 10 oC (VSGM)

.035

- 10 oC (BFM)
- 15 oC (Exect)

.030

- 15 oC (VSGM)
- 15 oC (BFM)
- 20 oC (Exect)

ระยะ x (m)

.025

- 20 oC (VSGM)
- 20 oC (BFM)

.020

.015

.010

.005
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

เวลา t(sec)

รูปที่ 8. เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนตัวของผิวฟรีซซิง่ สําหรับผลทีไ่ ด้
จากวิธที างตัวเลขและค่าผลเฉลยแม่นตรง ณ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการฟรีซ
ซิง่ ต่างๆ
6. สรุปผล
จากผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้แ สดงให้เ ห็น ว่า การทํ า นายการกระจายของ
อุณหภูมแิ ละการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ โดยใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
ด้วยวิธวี ธิ แี ปรผันระยะกริด(VSGM) และวิธกี ารกําหนดขอบเขตแบบ
คงที่ (BFM) นัน้ มีความแม่นยําค่อนข้างสูงสําหรับปญั หาการเปลี่ย น
แปลงเฟสในระบบ 1 มิติ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากทัง้ สองวิธกี ารจะมีค่าใกล้เคียง
กันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและยังพบว่าผลทีไ่ ด้จะมีค่าสอดคล้อง
กับผลเฉลยแม่นตรง
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทงั ้
เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานให้กบั งานวิจยั ในระดับทีส่ งู ขึน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
งานทางวิศวกรรมทีห่ ลากหลายต่อไป
กิ ติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ใคร่ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
(สกว.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต
ทีใ่ ห้การสนับสนุ นงานวิจยั ในครัง้ นี้
รายการสัญลักษณ์
ความหนาแน่น (kg/m 3 )
2
α สัมประสิทธิ ์การแผ่กระจายของความร้อน (m /s)
λ ประสิทธิผลของการนําความร้อน (W/mK)
t เวลา (s)
T อุณหภูม ิ (oC)
ε ระยะการเคลื่อนทีข่ องผิวฟรีซซิง่ (m)
x ตําแหน่งบนพิกดั แกน x
L ความร้อนแฝงของการฟรีซซิง่ (J/kg)
n จํานวนโหนดทัง้ หมด(the total of node that consider)
i จํานวนของโหนดทีพ่ จิ ารณา (number of node that consider)
η, ς การแปลงพิกดั แกน (coordinate transformation)
ρ
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ทีส่ ภาวะเริม่ ต้น(initial)
ผิวทีไ่ ด้รบั โหลดความเย็น
โซนของแข็ง
โซนของเหลว
จํานวนครัง้ ในการกระทําซํ้า
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บทคัดย่อ: การไหลผ่านใบกังหันลมแกนตัง้ เป็ นการไหลที่มคี วาม
ซับ ซ้อ นมากเพราะมุม ปะทะเปลี่ย นกับ เวลา ส่ง ผลให้เ กิด การป้ อวิ่ง
(dynamic stall) ซึ่งส่งผลสําคัญต่อกําลังงานทีจ่ ะได้จากใบกังหัน
งานวิจยั นี้จาํ ลองการไหลผ่านใบกังหันลมแกนตัง้ แบบใบตรงด้วยวิธกี าร
เชิงตัวเลข (CFD) เพือ่ ทดสอบความแม่นยําของกระบวนการเชิงตัวเลข
ในการทํานายพฤติกรรมแบบไม่คงตัวอันซับซ้อนนี้ รวมทัง้ เพื่อศึกษา
ลักษณะของแรงลมทีเ่ กิดบนใบกังหัน การจําลองกระทําโดยใช้กรรมวิธ ี
ปริมาตรจํากัดใน 2 มิติ ด้วยเทคนิคกริดเลื่อน (Sliding mesh
technique) ผลการคํานวณพบว่าค่าสัมประสิทธิแรงในแนวเส้นสัมผัส
และแรงตัง้ ฉากกับรัศมีทไ่ี ด้มคี วามสอดคล้องกับค่าทีไ่ ด้จากการทดลอง
พอสมควร ทีส่ ําคัญคือการจําลองนี้สามารถทํานายพฤติกรรมการเกิด
การป้อวิง่ ได้ดเี กินคาด สรุปได้ว่าการจําลองการไหลผ่านกังหันลมแกน
ตัง้ โดยใช้เทคนิคกริดเลื่อนประสบผลสําเร็จในเบือ้ งต้น มีความแม่นยํา
พอทีจ่ ะใช้เป็ นเครือ่ งมือในการออกแบบกังหันต่อไปในอนาคต

force coefficients of the turbine rotor showed good agreements
with a reported experiment data. The dynamic stall phenomenon
was predicted very well, beyond expectation. The study was
considered successful which can be used as a tool for designing
vertical axis wind turbines in the future.
1. บทนํา
การไหลแบบไม่คงตัวผ่านกังหันลมแกนตัง้ เป็ นการไหลทีซ่ บั ซ้อน
เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการเกิดการป้อวิง่ (dynamic stall)
เมือ่ มุมปะทะเปลีย่ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีผลทําให้การป้อถูกยืดออกไป
จากจุดป้อนิ่ง (static stall) ดังแสดงในรูปที่ 1
COMPUTED, k = 0.02
EXPERIMENT, k = 0.02
COMPUTED, k = 0.01
EXPERIMENT, k = 0.01
STEADY EXPERIMENT
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Abstract: The flow through a vertical axis wind turbine blade is
very complex due to the time-dependent angle of attacks which
result into the ‘dynamic stall’ phenomenon. This research aimed
to simulate the unsteady fluid flow through a vertical axis wind
turbine in order to validate the software and especially the
involved numerical procedures to attain reliable solutions. Finite
volume methodology together with the sliding mesh technique
were used to solve mass and momentum conservation equations.
The results obtained indicated that the tangential and normal
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รูปที่ 1 พฤติกรรมการป้อวิง่ ของแพนอากาศ NACA 0015
จากการทดลองและทํานายค่าของ Ekaterinaris [1]
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ลักษณะเช่นนี้ทาํ ให้ได้แรงยกทีม่ คี ่าสูงขึน้ กว่าปกติ (ซึง่ นับเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ น
คุณ) รูปที่ 1 แสดงพฤติกรรมการป้อวิง่ เทียบกับการป้อนิ่งของแพน
อากาศ (airfoil) NACA0015 เมื่อกังหันมีการเปลีย่ นแปลงมุมปะทะไร้
มิตอิ ย่างต่อเนื่องด้วยอัตรา 0.02 โดยอัตราการเปลีย่ นแปลงมุมปะทะ
ไร้มติ มิ นี ิยามดังนี้ [2]
⎡1 ⎤
k = ⎢ cα& ⎥ U ∞
⎣2 ⎦

(1)

เมื่อ k คืออัตราการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะไร้มติ ิ และ α& คืออัตราการ
เปลีย่ นแปลงมุมปะทะเทียบต่อเวลา จะเห็นว่ามุมปะทะทีเ่ กิดการป้อวิง่ มี
ค่ามากกว่าการเกิดการป้อนิ่ง (static stall) ถึงประมาณ 7ο - 13ο และ
แรงยกมีค่าสูงขึน้ จากเดิมเกือบ 2 เท่า ดังนัน้ การศึกษาเชิงตัวเลขที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการป้อวิง่ ได้จงึ เป็ นสิง่ จําเป็ นทีท่ ้าทาย เพื่อ
สนับ สนุ น การวิจ ยั พัฒ นา และออกแบบกัง หัน ลมแกนตัง้ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
กังหันลมเป็ นอุปกรณ์ทเ่ี ปลี่ยนพลังงานจลน์ในลมให้เป็ นพลังงาน
กล ซึ่ง สามารถแบ่ง ประเภทตามทิศ ทางแกนหมุน ของกัง หัน ได้เ ป็ น
“กังหันลมแกนตัง้ ” และ “กังหันลมแกนนอน” กังหันลมแกนตัง้ (VAWT)
มีข้อ ดีท่ีเ ด่น ชัด เหนื อ กัง หัน ลมแกนนอน (HAWT) 3 ประการ คือ 1)
เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าและหรือชุดเฟื องทดสามารถติดตัง้ ทีพ่ น้ื ดินได้ 2) ไม่
มีความจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ชว่ ยในการหันเข้าหาทิศทางลม และ 3) ใบ
กังหันไม่จาํ เป็ นต้องมีการบิดตามแนวรัศมีซง่ึ ทําให้งา่ ยต่อการออกแบบ
และผลิต แต่ยงั มีขอ้ เสียบางประการ เช่น แรงบิดมีค่าไม่คงทีเ่ มือ่ มุมหัน
เปลี่ย นไป,
ความไม่ ส ามารถเริ่ม ต้น หมุ น ได้ด้ว ยตัว เอง และ
ประสิทธิภาพทีต่ ่ํากว่ากังหันลมแกนนอน
ซึ่งผูว้ จิ ยั เชื่อว่าถ้าได้รบั
การศีกษาวิจยั ทีเ่ ข้มข้นก็น่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อเสียเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็ น
จุดประสงค์สว่ นหนึ่งของการศึกษานี้
การวัดค่าต่าง ๆ ของกังหันด้วยการทดลองมีความยุ่งยาก และมี
ต้นทุนสูง การทํานายพฤติกรรมการไหลและหาค่าต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ ประสิท ธิภ าพของกัง หัน ด้ว ยแบบจํา ลองต่ า ง ๆ เป็ น ทางเลือ กที่
สามารถลดต้นทุ นและเวลารวมถึง การทดลองอันยุ่ง ยากได้ นัก วิจ ยั
จํานวนมากจึงพยายามพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทํานาย
พฤติกรรมการไหลของกังหันลมแกนตัง้ อย่างต่อเนื่อง ในปี 1970
สถาบันวิจยั หลายแห่งเช่น National Research Council of Canada,
NASA Langley Research Center (USA) และ Sandia National
Laboratories (USA) ได้ให้ความสนใจในข้อดีของกังหันแกนตัง้ และ
เริม่ ต้นวิจยั และพัฒนาอย่างจริงจังอีกครัง้ ทําให้แบบจําลองทางอากาศ
พลศาสตร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์กงั หันลมแกนตัง้
มากมาย โดยสามารถจําแนกประเภท ได้เป็ น 3 กลุ่มกว้าง ๆ ได้แก่ 1.)
แบบจํ า ลองทฤษฎีโ มเมนตัม หรือ เรีย กว่ า แบบจํ า ลองท่ อ การไหล
(stream tube model) ได้แก่แบบจําลองของ Templin [3] แบบจําลอง
ของ Strickland [4] และ แบบจําลอง Paraschivoiu [5] แบบจําลองใน
กลุ่มทฤษฎีโมเมนตัมนี้เป็ นแบบจําลองที่มคี วามซับซ้อนตํ่า สามารถ
ทํานายประสิทธิภาพโดยรวมของกังหันได้เป็ นอย่างดี แต่ไม่สามารถ
วิเคราะห์ภาระกรรมทีก่ ระทําต่อใบกังหันได้ 2.) แบบจําลอง vortex
ได้แก่แบบจําลองของ Gohard [6] แบบจําลองของ Wilson [7] และ
แบบจําลอง Strickland [8] แบบจําลองกลุ่มนี้มคี วามซับซ้อนรวมถึงใช้
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เวลาและทรัพยากรในการคํานวณมากกว่าแบบจําลองโมเมนตัม แต่
สามารถให้ผลการทํานายทีแ่ ม่นยํากว่ารวมถึงทํานายแรงกระทําบนใบ
กังหันได้ การวิเคราะห์ดงั กล่าวนําไปสูค่ วามเข้าใจในบทบาทของอากาศ
พลศาสตร์แบบไม่คงตัว (Unsteady aerodynamics) มากขึน้ แต่กย็ งั ไม่
ครอบคลุมทุกช่วงการทํางานของกังหัน 3.) แบบจําลองแบบผสมเช่น
แบบจําลองของ Ponta,F.L. and Jacovkis [9] ทีผ่ สมผสานแบบจําลอง
vortex ของ Wilson เข้ากับระเบียบวิธสี มาชิกจํากัด ( Finite-element
analysis) ทําให้น้ีมคี วามแม่นยํามากขึน้ แต่ยงั คงสิน้ เปลืองทรัพยากรใน
การทํานายและไม่ครอบคลุมทุกช่วงการทํางานของกังหันเช่นเดิม
อย่างไรก็ดคี อมพิวเตอร์ในปจั จุบนั ได้ถกู พัฒนาจนมีศกั ยภาพสูงใน
การคํานวณในราคาทีไ่ ม่แพงนัก ประกอบกับการคํานวณการไหลแบบ
พลศาสตร์ (Computational Fluid Dynamic หรือ CFD) ได้รบั การ
พัฒนาจนมีความสามารถทํานายการไหลถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้
การใช้ CFD เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์และทํานายพฤติกรรมของ
การไหลผ่านกังหันลมจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ ะนํ าไปสู่การออกแบบ
ทีง่ า่ ยและประหยัดขึน้ อย่างไรก็ตามโปรแกรม CFD แต่ละโปรแกรมมี
ศักยภาพในการทํานายการไหลทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ กระบวนการเชิง
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องทีน่ ักวิจยั แต่ละท่านใช้ในการคํานวณนัน้ ยังแตกต่าง
กัน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผลทํ า นายได้ ม าก งานวิจ ัย นี้ ม ี
จุดประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความแม่นยําของโปรแกรม CFD และกําหนด
กระบวนการเชิงตัวเลขที่เหมาะสม เพื่อนํ าไปใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ออกแบบและพัฒนากังหันลมแกนตัง้ ให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ตี ่อไป
2. การจําลองเชิ งตัวเลข
การจําลองการไหลใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล Fluent ซึง่ เป็ น
โปรแกรมเชิงพาณิชย์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ุดโปรแกรมหนึ่ง โดยใช้
กรรมวิธ ีป ริมาตรจํา กัด และเทคนิค การเลื่อนกริด (sliding
mesh
technique) ในการหาผลเฉลยของสมการอนุ รกั ษ์มวลและโมเมนตัม
สมมุตฐิ านในการจําลองคือ การไหลเป็ นแบบไม่อดั ตัว (incompressible
flow), ไม่พจิ ารณาผลกระทบจากแกนกังหัน และการคํานวณจะกระทํา
ซํ้าจนกว่าผลลัพธ์จะมีลกั ษณะซํ้ารอบ (time periodic) โดเมนทีใ่ ช้ใน
การคํานวณในการจําลองด้วยเทคนิคการเลื่อนกริดนี้จะถูกแบ่งออกเป็ น
สองส่วนคือโดเมนส่วนหยุดนิ่งและโดเมนส่วนหมุน ความสัมพันธ์ของ
ความเร็วสัมพัทธ์และความเร็วสัมบูรณ์สามารถเขียนได้เป็ น
v v
v
v
v = v − (Ω × r )
(2)
v
v
v
เมื่อ v คือความเร็วสัมพัทธ์ v คือความเร็วสัมบูรณ์ Ω คือความเร็ว
v
เชิง มุ ม การหมุ น ของกัง หัน และ r คือ รัศ มีข องกัง หัน การหมุ น ของ
โดเมนดังกล่าวทําให้เกิดแรงขึน้ อีกสองพจน์ในสมการอนุ รกั ษ์โมเมนตัม
[10] ซึง่ สามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปของความเร็วสัมพัทธ์ได้ดงั นี้
r

r

(

v
v v
∂ v
(ρv r ) + ∇.(ρvvr vvr ) + ρ 2Ω × vvr + Ω × Ω × rv
∂t
v
= −∇p + ∇ ⋅ ⎛⎜τ ⎞⎟ + ρg
⎝ ⎠
v v
v v v
ρ 2Ω × v r คือแรง Coriolis. และ ρΩ × Ω × r

)

(3)

)
พจน์ (
คือแรงหนีศูนย์
โดย p คือ ความดันสถิต τ คือเทนเซอร์ของความเค้น ρgv เป็ นแรง
โน้ มถ่วง ในที่น้ีเทนเซอร์ของความเค้นหาจากกฎแรงเฉือนของนิวตัน
ผนวกกับ Stokes’ hypothesis ดังนี้
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⎡

v ⎤

τ = μ ⎢(∇v + ∇v T ) − ∇ ⋅ v I ⎥
3
v

v

2

⎣

(4)

⎦

โดย μ คือความหนืดของของไหล และ I คือยูนิทเทนเซอร์
ลักษณะของกังหันทีถ่ กู จําลองเป็ นกังหันลมแกนตัง้ ขนาดเล็ก
แบบแรงยก (lift type) ตามการทดลองของ Oler และคณะ [11] ซึง่
ประกอบด้วยใบกังหันใบเดียว มีเส้นผ่าศูนย์กลางของกังหัน 0.61 เมตร
หน้าตัดใบกังหันทีใ่ ช้คอื NACA0015 ความยาวคอร์ด 0.1524 เมตร
กังหันดังกล่าวถูกทดลองในอ่างนํ้ าขนาดกว้าง ยาว ลึก เป็ น 5, 10,
1.25 เมตร ตามลําดับ ความเร็วในการหมุนของกังหันถูกกําหนดให้คงที่
ที่ 0.74918 เรเดียน / วินาที โดยความเร็วของนํ้าทีท่ างเข้าอ่างจะถูก
แปรค่าเพื่อให้ได้อตั ราส่วนความเร็วปลายปี ก (ความเร็วเชิงเส้นของใบ
กังหันต่อความเร็วนํ้าทีท่ างเข้าอ่าง) ตามทีก่ ําหนด คือ 2.5, 5.1 และ
7.6 ลักษณะของกังหันทีใ่ ช้ในการจําลองเป็ นดังรูปที่ 2

1

2

Ft

รูปที่ 4 ลักษณะกริดบริเวณรอบ ๆ กังหัน
ส่ว นกริด ที่ใ ช้เ ป็ น กริด แบบผสมดัง แสดงในรูป ที่ 4 กริด บริเ วณ
รอบ ๆ กังหันเป็ นกริดแบบ O-mesh มีขนาดเล็กเป็ นพิเศษเมื่อเทียบ
กับบริเวณอื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็ น 256 เซลล์รอบหน้าตัด ความหนา
ของ กริดแรกจากพืน้ ผิวหน้าตัดเป็ น 0.14 มิลลิเมตร หลังจากนัน้ ให้
เติบโตขึน้ ด้วยอัตราการโต เป็ น 1.05 จํานวนทัง้ สิน้ 70 เซลล์จากผิวใบ
กังหัน การกําหนดกริดเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความแม่นยําในการทํานาย
พฤติกรรมของชัน้ ชิดผิวบนใบกังหัน และให้เกิดความประหยัดพร้อมกัน
ไปลักษณะกริดบริเวณรอบ ๆ หน้าตัดใบกังหันเป็ นดังรูปที่ 5

Fn
1 Normal force
strain gage
2 Tangentail force
strain gage
c

รูปที่ 2 ลักษณะกังหันทีใ่ ช้ในการทดลองแบบใบเดียว
สําหรับการคํานวณโดยใช้เทคนิคการเลื่อนกริดนี้ ในระหว่างการ
คํานวณ กริดในส่วนหมุน (ส่วน ข ในรูปที่ 3) จะเคลื่อนผ่านกริดในส่วน
นิ่ง (ส่วน ก) โปรแกรมจะคํานวณฟลักซ์ระหว่างกริดทีส่ มั ผัสกันของทัง้
สองส่วนของโดเมนด้วยการเฉลีย่ ค่า (interpolation)

รูปที่ 3 โดเมนทีใ่ ช้ในการคํานวณ ก. ส่วนหยุดนิ่ง และ ข.ส่วนหมุน

รูปที่ 5 ลักษณะกริดบริเวณรอบหน้าตัดใบกังหัน
ั ่ ่วน ( Turbulence model ) ทีใ่ ช้ใน
แบบจําลองความปนป
การศึกษานี้เป็ นแบบจําลอง 1 สมการที่เสนอโดย Spalart และ
Allmaras [12] ซึ่งเป็ นแบบจําลองทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ มาสําหรับทํานาย
อากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ได้กําหนดความเข้มของการ
ั ่ ่วน ( Turbulent Intensity ) เป็ น 0.01 และเสกลความยาว
ปนป
( Length scale ) 0.1 เท่าของรัศมีกงั หัน ทัง้ บริเวณทางเข้าและ
ทางออกของอุโมงค์น้ํา
สําหรับการทดลองของ Oler และคณะ [11] นัน้ ได้หาค่าแรงใน
ทิศสัมผัสและตัง้ ฉากกับแนวเส้นรอบวงการหมุนกังหัน 2 วิธกี ารด้วยกัน
วิธแี รกคือติดเซนเซอร์วดั ความดัน 10 จุดรอบผิวใบกังหัน หลังจากนัน้
หาแรงกระทํา บนใบกัง หัน โดยการหาปริพ นั ธ์ข องความดัน โดยรอบ
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3. ผลลัพธ์และการวิ จารณ์ผล
จากการคํานวณด้วย CFD สามารถหาค่าสัมประสิทธิของแรงใน
ทิศสัมผัสและตัง้ ฉากกับเส้นรอบวงของกังหัน ( Tangential and
normal force coefficients ) ซึง่ มีนิยามตามสมการ (5) และสมการ (6)
ตามลําดับ
Ft
1
ρcU ∞2
2
Fn
Cn =
1
ρcU ∞2
2

(5)

Ct =

(6)

เมือ่ Ft คือ แรงทีก่ ระทําต่อหน้าตัดกังหันในทิศสัมผัสเส้นรอบวงของ
กังหัน และ Fn คือ แรงทีก่ ระทําต่อหน้าตัดกังหันในทิศตัง้ ฉากกับเส้น
รอบวงของกังหัน ρ คือความหนาแน่นของนํ้า c คือความยาวคอร์ด
และ U ∞ คือความเร็วของนํ้าทีท่ างเข้าอ่าง
เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิทัง้ สองกับผลการทดลองและผล
การคํา นวณด้ว ยโปรแกรม VDART2 (แบบจํา ลองสํา หรับ วิเ คราะห์
กังหันแกนตัง้ เสนอโดย Strickland ในปี 1981 [14]) ดังรูปที่ 6 และรูป
ที่ 7

Tangential force coefficient

5
4

CFD

3

Test data

2

VDART2

1
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360

20

Normal force coefficient

อย่างไรก็ตามการหาแรงกระทําต่อใบกังหันด้วยวิธนี ้ีให้ค่าความถูกต้อง
ค่อ นข้า งตํ่า เนื่ อ งจากจํา นวนเซนเซอร์ว ดั ความดัน มีจํา นวนน้ อ ย วิธ ี
ต่อมาคือติด strain gauge วัดค่าความเค้นทีก่ า้ นยึดใบกังหันด้านบน
และมีการปรับแก้ผลกระทบจากปลายใบ ( Tip effect ) ตามวิธขี อง
Graham [13] เพือ่ ให้ผลการทดลองสอดคล้องกับลักษณะการไหลแบบ
สองมิติ ซึ่งผลทีไ่ ด้น่าจะมีความถูกต้องกว่าแบบแรก ดังนัน้ การจําลอง
ของการศึกษานี้ (ซึง่ เป็ นการจําลองแบบ 2 มิต)ิ จะเทียบผลลัพธ์กบั ค่าที่
ได้จากการใช้ strain gauge โดยเลือกค่าจากการทดลองทีอ่ ตั ราส่วน
ความเร็วปลายปี กเท่ากับ 2.5 เพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบจากการสั ่นและ
การบิดของใบกังหันในกรณีทอ่ี ตั ราส่วนความเร็วปลายปีกสูงกว่านี้
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รูปที่ 7 สัมประสิทธิแรงในทิศตัง้ ฉากเส้นแนวรัศมี
จะเห็นว่าโดยรวมแล้วสัมประสิทธิทัง้ สองทีไ่ ด้จากการคํานวณโดย
ใช้ CFD ให้ผลสอดคล้องกับการทดลองเป็ นอย่างดี ยกเว้นในช่วง 0ο
ถึง 90ο ซึง่ ให้ค่าสัมประสิทธิแรงในทิศสัมผัสเส้นรอบวงสูงกว่าค่าทีไ่ ด้
จากการทดลอง แต่ ย ัง คงใกล้ เ คี ย งกว่ า ผลจากการคํ า นวณด้ ว ย
แบบจําลอง VDART2 กรณีน้ีผทู้ ดลองให้เหตุผลว่าน่ าจะเกิดเนื่องจาก
Strickland ใช้แบบจําลองการป้อวิง่ ( Dynamic stall model ) ทีย่ งั ไม่ด ี
นัก อย่างไรก็ดผี วู้ จิ ยั คาดว่าการทีผ่ ลการทดลองให้ค่าดังกล่าวตํ่า อาจ
สามารถเกิดได้จากการทดลองในอ่างนํ้าทีเ่ ปิ ดด้านบน โดยในขณะทีใ่ บ
กังหันเคลื่อนที่สวนทางกับกระแสนํ้ าจะทําให้เกิดคลื่นผิวนํ้ า (surface
wave) ดัง นัน้ พลังงานที่ได้จะสูญเสียให้ก บั การเกิดคลื่นที่ผวิ นํ้ าด้วย
นอกจากนี้ ผู้ท ดลองติด ตัง้ ใบกัง หัน โดยมีต ัว จับ ยึด ที่ด้า นบนเท่ า นั น้
ปลายใบกัง หัน สามารถเกิด การสันเนื
่ ่ อ งจากแรงกระทํา ที่ม ีล ัก ษณะ
เปลีย่ นไปเป็ นรอบตามมุมหันทีเ่ ปลีย่ นไป (cyclic variation) ซึง่ อาจทํา
ให้ค่าที่วดั ได้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ทัง้ นี้ผลการทดลองก็แสดงให้
เห็นว่าการสันทวี
่ ความรุนแรงขึน้ เมือ่ อัตราส่วนความเร็วปลายปี กสูงขึน้
ซึง่ อาจเป็ นไปได้วา่ การสันเข้
่ าใกล้ความถีพ่ อ้ ง (resonance frequency)
มากขึน้
ค่าสัมประสิทธิแรงในทิศสัมผัสเส้นแนวรัศมีทเ่ี ปลีย่ นไปตามมุมหัน
ตลอดรอบการหมุน 360ο (azimuth angle) ส่งผลให้แรงบิดทีไ่ ด้จาก
กังหันแกนตัง้ ไม่คงที่ (ซึง่ ต่างจากกังหันแกนนอนทีม่ คี ่าคงที)่ จากรูปที่
6 กังหันจะให้แรงบิดสูงเมือ่ เมือ่ ใบกังหันวิง่ ผ่านในช่วง 90ο ซึง่ เป็ นส่วน
ด้า นหน้ า ของกัง หัน ที่เ ป็ น ดัง นี้ เ พราะเกิด การประสานกัน ระหว่ า ง
ความเร็ว ลมและมุ ม ปะทะที่ดีท่ีสุ ด เพราะกํ า ลัง งานจะเกิด ได้ม ากก็
ต่อเมือ่ มีมมุ ปะทะทีเ่ หมาะสมต่อลักษณะหน้าตัดใบกังหันและมีความเร็ว
ลม (สัมพัทธ์) ทีส่ งู
ศรความเร็วของการไหลผ่านกังหันทีม่ ุมหันต่างๆ แสดงดังรูปที่ 8
และ 9

รูปที่ 6 สัมประสิทธิแรงในทิศสัมผัสเส้นแนวรัศมีรอบวงกังหัน
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ก.

ข.
ข.

รูปที่ 8 ศรความเร็วทีม่ มุ หัน ก. 45ο และ ข. 135ο

ค.

ง.

ค.

รูปที่ 9 ศรความเร็วทีม่ มุ หัน ค. 225οง. 315ο
จากรูป 8, 9 เห็นได้ชดั ว่าการไหลมีการแยกจากผิวและการแนบ
กับผิวสลับกันไปตามมุมปะทะทีเ่ ปลีย่ นไปตามมุมหัน ซึง่ ทําให้เกิดการ
ป้อวิง่ (dynamic stall) ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว ซึ่งพฤติกรรมมีความ
ซับซ้อนมากกว่าการป้อนิ่ง (static stall) เป็ นอย่างมาก แม้การป้อนิ่ง
เองก็มคี วามซับซ้อนกว่าการไหลทีไ่ ม่เกิดการป้อมากอยูแ่ ล้วด้วย
นอกจากนี้จากการคํานวณสามารถแสดงลักษณะของ “คลื่นสะบัด
ท้าย” ( wake ) ทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั รูปที่ 10 ซึง่ เป็ นการพล็อตของเส้นความ
วน ( vorticity ) จากรูปจะเห็นว่าเกิดการบานออกของคลื่นสะบัดท้าย
อันเนื่องมาจากการดูดซับพลังงานของกังหัน พฤติกรรมโดดเด่นทีค่ วร
สังเกตคือเกิดการแยกตัวของชัน้ ชิดผิว (boundary layer separation)
ออกจากผิวใบกังหัน ทําให้เกิดการหมุนวนในบริเวณดังกล่าว 2 ครัง้ คือ
ทีช่ ่วงมุมหันประมาณ 80-120 และ 250-290 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการสังเกตพฤติกรรมการป้อวิง่ ของ Oler

ง.
รูปที่ 10 ลักษณะของเวคเมือ่ ใบกังหันอยูท่ ม่ี มุ หัน
ก. 45 ο และ ข. 135ο ค. 225ο และ ง. 315ο
กังหันแกนตัง้ เป็ นอุปกรณ์ หมุนที่ใบกังหันมีการเปลี่ยนแปลงมุม
ปะทะของลมอยู่ตลอดเวลา หากคํานวณมุมปะทะของกังหันกับมุมหัน
อย่างง่าย (ไม่คดิ ผลกระทบจากการเหนี่ยวนํ าการไหล) จะได้กราฟดัง
รูปที่ 11 เส้นประเส้นบนสุดและล่างสุดแสดงตําแหน่ งการเกิดการป้อวิง่
ของหน้าตัดกังหัน NACA 0015 ทีอ่ ตั ราการการเปลีย่ นแปลงมุมปะทะ
ไร้มติ ิ 0.02 ส่วนเส้นประทีเ่ หลืออีกสองเส้นแสดงตําแหน่ งทีเ่ กิดการป้อ
นิ่ง

ก.
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รูปที่ 11 มุมปะทะเทียบกับมุมหันทีอ่ ตั ราส่วนความเร็วปลายปีกต่าง ๆ
จะเห็นว่าสําหรับค่าอัตราส่วนความเร็วปลายปี ก 2.5 (tip speed ratio =
tsr=2.5) ทีม่ ุมหัน ประมาณ 80ο - 120ο และ 240ο - 290ο ใบกังหัน
จะอยูใ่ นช่วงทีส่ ามารถเกิดการป้อได้เนื่องจาก มุมปะทะมีค่าสูงกว่า 20ο
ดังนัน้ หากต้องการให้กงั หันทํางานโดยไม่เกิดการลดลงของแรงยกอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากการป้อวิง่ ก็ควรออกแบบให้กงั หันทํางานทีอ่ ตั ราส่วน
ความเร็วปลายปี กเท่า กับประมาณ 3 หรือมากกว่า นัน้ เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพของกังหันสูงสุด
4. สรุปและวิ เคราะห์ผล
การจําลองการไหลแบบไม่คงตัวในสองมิตผิ ่านกังหันลมแกนตัง้
ด้วยโปรแกรม Fluent ถือว่าประสบผลสําเร็จในขัน้ ต้น โดยสามารถหา
ผลเฉลยซึ่งให้ความแม่นยําได้ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผลการ
ทดลอง ถือ ได้ ว่ า โปรแกรมมีศ ัก ยภาพเพีย งพอที่จ ะนํ า ไปใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนากังหันลมแกนตัง้ ต่อไป
ได้ อนึ่งการกําหนดปจั จัยต่างๆในกระบวนการเชิงตัวเลขเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ทด่ี นี นั ้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องลองผิดลองถูก ซึง่ เป็ นกระบวนการทีย่ ุ่งยาก
และใช้เวลามากพอควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการไหลทีซ่ บั ซ้อนเช่นการ
ไหลผ่านกังหันลมแกนตัง้ จึงไม่อาจกําหนดเป็ นกฎตายตัวได้ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าการวิจยั ด้านการคํานวณเชิงตัวเลขในการไหลที่ซบั ซ้อนนัน้
เป็ น ทัง้ ศาสตร์แ ละศิล ปะที่จ ะต้อ งสมดุ ล กัน จนกว่ า จะเกิด ศาสตร์ท่ี
แน่นอนกว่าปจั จุบนั นี้
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Abstract
Products manufactured by thermoforming process
are used extensively for our daily life, such as in the food
packaging. With the light weight requirement, the
thickness of the thermoforming part is thin – which,
frequently causes the collapse when several parts are
loading on top. In order to design the parts, with greater
strength, the finite-element analysis (FEA) becomes a
helpful tool for design engineers.
However, an
improperly defined finite-element model (FEM) could
yield significantly fault FEA results.
This paper
compared nine finite-element models, each differed by
constrain and static loading conditions. The product for
this study was a square tray from thermoforming process;
the material was polystyrene (PS). The FEA results were
compared with experimentally measured data, from the
average of the vertical deformations at the four corners of
the physical part. Our study found a FEM of the tray
with four fixed corners at the base and distributed loading
condition gave the most accurate result. The averaged
deformation, in the range between 7.6 N and 38.0 N, gave
the error of 3.49%; while the average of the absolute error
was 5.02%.
Keywords: thermoforming, plastic tray, FEA, top load,
polystyrene.
1. Introduction
Plastic packages produced by thermoforming process
are in the form of box, tray and blister pack are found in
our everyday life. Their applications are for food and
small consumer goods. Thermoforming, also known as
vacuum forming, is a process of forming a thermoplastic
sheet to the three-dimensional shape of a mold. The thin
sheet is heated in an oven and softened at its forming
temperature.
The warmed sheet is lowering and
stretching onto to a mold or die, which has the shape of
the required product. Then vacuuming, between the sheet
and the mold, to make the sheet conform to the shape of
the mold – and let it cooled.
The advantages of the products created by thermoforming process are lightweight, easy mold production,
fast production and low manufacturing cost. However,
improper design of the products may result in the

localized too thin of the wall thickness. This causes the
products to collapse as they are stacking during storage
and transportation.
Therefore, a product testing is
required to investigate the effects including the
deformation, collapse or failure, as well as stacking
hazard.
It is an interested topic to investigate the performance
of packages under particular conditions of loading;
mainly the top loading as for stacking. The International
Organization for Standardization (or ISO) established
ISO 2234:2000 Packaging – Complete, filled transport
packages and unit loads – stacking tests using a static
load [1]. This international standard specifies three
methods for carrying out a stacking test on a complete,
filled transport package, or on a unit load, using a static
load. This standard is used for design conditions so that
it has the strength or the protection that it offers to its
contents when it is subjected to stacking.
The appropriate product thickness is too complicated
to calculate - especially for complex shapes. Hence the
CAD/CAE (Computer-Aided Design / Computer-Aided
Engineering) is found to be a suitable application.
The finite element (FE) method, as CAE software, is
an internationally accepted method for engineering
design of modern products. Nevertheless, an
inappropriate defined material and modeling conditions
could lead to a significantly mistaken FEA result.
The objective of this research is to find the most
suitable finite-element model (FEM) for analysis the top
load test of square and rectangular shapes. The FEM
conditions consist of material property of polystyrene
(PS), constrains or boundary conditions and loading
assignment.
2. Experimentally Obtained Stress-Strain Relation
The stress-strain relation of polystyrene (PS) was
performed by using a tensile testing machine (Hounsfield
H50KS, UK). The specimen preparation and test
conditions were followed the ASTM D882-03 [2]. The
testing condition for the grip separation speed was at 5
mm/min. The PS was obtained from TPI Polene Public
Company Limited. Five specimens were used and their
results were ensemble averaged. The averaged stressstrain data of PS are plotted in Figure 1.
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Figure 3. Setup the top load testing.
Figure 1. The experimentally obtained stress-strain
relation of the polystyrene.
The numerical data of this averaged stress-strain
curve was later used for the material property of the
product in the finite element analysis.
3. Top Load Testing
Two shapes of tray were used in this experiment,
model A and B, as shown in Figure 2. They were
manufactured by the thermoforming process. The model
A was a square shape with the dimension of 124.5 x
124.5 x 28.5 mm, and B was a rectangular shape with the
dimension of 139 x 68 x 33 mm. Both models had the
average wall thickness of 0.2 mm. The mass of A and B
were 4.72 gm and 3.73 gm respectively.

In order to measure the deflection of the tray, the
product was placed on a rigid flat floor with the support
positioned on the top. The base and the support were set
in the horizontal position, and the heights of the four
corners were measured.
To avoid the impact force, slowly place the loading
plate one by one on the support; then measuring the
deflection. The loading was from 7.6 N to 38.0 N or 0.77
kg to 3.87 kg, and 7.6 N increments. According to the
ISO 2234:2000, the center of gravity of the total weight
must be less than 50 % of the height of the product.
The total of five trays was used for the measurement.
Therefore the deflection at each load was the average
from the four corners of each tray of the five samples.
The plot of the average vertical deflection of the model A
versus the loading force is illustrated in Figure 4.

Figure 2. The tray model A (left) and B (right).
The square tray (model A) was primarily used for
evaluating the suitability of finite element models. While
model B was later used for verifying the accuracy of the
FEM – when the product shape was differed from model
A.
Top load testing was used for testing the vertical
deflection of the PS tray. This test is analogy to the
stacking condition of the product. The test was done
according to the ISO 2234:2000 Packaging – Complete,
filled transport packages and unit loads – stacking tests
using a static load [1]. An objective of this testing
standard was to measure the vertical deflection of the
product.
The setup of our top-load test is shown in Figure 3.
The equipments consisted of vernier height gages,
loading plates and a support for the plates. The loading
plate was a square plate (130 x 130 mm) with the
thickness of 3 mm. Each loading plate weighted 3.8 N ±
2% and made from steel, the exact load of each plate was
engraved on the plate. The support, for supporting the
load, was a plastic plate with two aligning corners.
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Figure 4. Plot of the experimental result of the vertical
deflection against the force, of model A.
Note that the next loading increment above 38.0 N,
or at 45.6 N, the deformation was unable to determine
due to the collapse of the tray. Hence the maximum
deformation was obtained at the load of 38.0 N.
4. Finite Element Models
To simulate the top load test, CAD Software
(Pro/ENGINEER, Parametric Technology Co., USA) was
used for creating the surface model of the tray. The
MSC.Patran 2005 (MSC Software Co., USA) was used
for pre and post processes; and MSC.Nastran 2005 (MSC
Software Co., USA) was used for processing the static
top loading simulation.
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The CAD Model of the tray was transferred to the
MSC.Patran software by the standard file exchanged
format – IGES. The mesh model of the tray A was shell
elements with 0.2 mm thickness. Each element was a
QUAD element with isotropic property. The total of
3805 nodes and 3752 elements were created for the tray
A. The node displacement was free to move for all of its
six degree-of-freedom (6-DOF), except at the boundaries.
The FEM of the contact elements with contact load is
shown in Figure 5. The static top load assignment for
distributed load on nodes along the top edges of the tray
was assigned in the vertical direction as shown in Figure
6. Another loading assignment available in MSC.Nastran
2005, the Multiple Points Constrain (MPC), was applied
to the FEM as shown in Figure 7.
The node
displacement, where the top load was applied, was single
DOF in the vertical direction or in z-axis.

The constrain or the boundary condition, where the
nodes at the bottom edges of the tray contacting the floor,
was fixed or had a zero DOF at the specified corners
and/or edges – otherwise the node was a 5-DOF with no
displacement in the vertical direction. Figure 8 shown
four types of the boundary conditions; red color indicated
fixed condition and green color for the 5-DOF nodes.

a)

c)

b)

d)

Figure 8. The constrains at the bottom of the tray: a) four
fixed corners b) one fixed edge c) two fixed edges and
d) free edges. Red color indicated the fixed nodes and
green for the 5-DOF nodes.

Figure 5. The FEM for contact elements-contact load.

Distributed Load (Fz)

Z
Y

X

Figure 6. The distributed load on the top edges.

Distributed Load (Fz)
Node

Z
X

Y

Figure 7. The top load assignment using Multiple Points
Constrain or MPC.

Thus from the types of loading assignment and
boundary condition, there were nine combinations of
constrain and loading. Hence, the total of nine FEM’s
were examined, they were as follow:
1. contact elements – contact load (Contact)
2. four fixed corners – distributed load (Fix 4 corners)
3. two fixed edges – distributed load (Fix 2 edges)
4. one fixed edge – distributed load (Fix 1 edge)
5. free edges – distributed load (Not Fixed)
6. four fixed corners – MPC (Fix 4 corners–MPC)
7. two fixed edges – MPC (Fix 2 edges–MPC)
8. one fixed edge – MPC (Fix 1 edge–MPC)
9. free edge – MPC (Not fixed–MPC)
The static load simulation by using FEA was done
according to the experiment performed as was described
earlier in section 3. That was from 7.6 N to 38.0 N with
7.6 N increments. The material property of the tray
applied to the FEA was that from Figure 1.
5. Results
Examples of the result FEA simulating the static top
load of the tray with the load of 22.8 N for four fixed
corners with distributed load and two fixed edges with
distributed load are shown in Figure 9 and 10
respectively. The color contour is the deflection in zdirection.
The graph of the deformation in z-axis against the
load of the nine FEM’s and from the experiment is shown
in Figure 11. The percentage errors of the nine FEM’s at
the five loading forces are summarized in Figure 12.
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Unit : mm

Figure 9. FEA result of the deformation in z-axis during
a 22.8 N top loading by using the FEM with four fixed
corners with distributed load.
Unit : mm

Figure 12. A plot comparing the percentage error of the
deformation in z-axis against the load of the nine FEM’s.

Figure 10. FEA result of the deformation in z-axis during
a 22.8 N top loading by using the FEM with two fixed
edges with distributed load.

Figure 11. A plot of the deformation in z-axis against the
load comparing the nine FEM’s and the experiment.
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The deformation shown in Figure 9 indicated the
maximum deflection was at the middle of the base (red
region) and had the positive value. This positive value
illustrated that the base was bending up; however we
interested only the negative deflection at the top edge of
the part.
The results from Figures 11 and 12 shown the curve
of the FEM’s with four fixed corners with distributed
load (Fix 4 corners) and two fixed edges with distributed
load (Fix 2 edges) were agreeable to the experimental
data. The average percentage error over the load from
7.6 N to 38.0 N of the four fixed corners with distributed
load was 3.49 %, and that of the two fixed edges with
distributed load was 4.64%. It was interesting to note
that the FEM having free edges (5-DOF for the nodes at
the base) with MPC loading (Not fixed–MPC) had the
average error of only -0.04%.
The percentage of the absolute value of the error of
the “Fix 4 corners” was the lowest at 5.02%, followed by
“Fix 2 edges” at 5.86%, while that of “Not fixed–MPC”
was 7.69%.
The two worst cases were two fixed edges with MPC
loading (Fix 2 edges–MPC) and four fixed corners with
MPC loading (Fix 4 corners–MPC); their percentage of
the absolute value of the errors were 17.60% and 17.17 %
respectively.
Besides the lowest error obtained by using the fixed
four corners with distributed load, it was found to have
less complicated procedure for assigning the boundary
and loading conditions. The processing time was also
fast, 6.66 times better than the slowest (contact elements–
contact load) and was slower by 1.019 times the fastest (2
fixed edges–distributed load).
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The two FEM’s were applied to the tray model B
with the same conditions as for the model A, only the
number of nodes and elements were differed (1360 nodes
and 1323 elements). The plot of the deformation in zaxis against the load, comparing with the experiment, is
shown in Figure 13. The experiment found the model B
could withstand higher load; it was collapsed at the load
greater than 45.6 N.

2.

ASTM D 638-03 Standard Test for Tensile
Properties of Plastic.

Fixed 4 corners
Fixed 2 edges

Experiment

Figure 13. The deformation in z-axis against the load for
the tray model B using the fixed at 4 corners and fixed at
2 edges, comparing with the experiment.
For the tray model B, the percentage of the absolute
value of the error of the “Fix 4 corners” was also the
lowest at 6.44%, and also followed by the “Fix 2 edges”
at 9.58%.
Hence the most suitable finite-element model,
suitable for simulate the static top loading of
thermoformed products, was the one with four fixed
corners and distributed load on the top edges.
6. Conclusion
This paper compared nine finite-element models,
each differed by constrain and loading conditions. The
product used for this study was a square tray, produced
by thermoforming process; the material was polystyrene
(PS).
The FEA results were compared with the
experimentally measured data, from the average of the
vertical deformations from the four corners of the tray.
Our study found the FEM of the tray with fixed at four
corners at the base and distributed loading condition gave
the lowest percentage error. The averaged deformation in
the range from 7.6 N to 38.0 N was 3.49% and the
average of the absolute error of 5.02%. Future analysis
of a rectangular tray found the same FEM also provided
the lowest percentage of the average of the absolute error
of 6.44%
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เสนอแนวทางการออกแบบโครงสร้างแบบลอนให้ม ี
สัดส่วนความแข็ง แรงต่อนํ้า หนัก ดีท่สี ุด โดยกํา หนดตัว แปรจํานวนสี่
ตัว ได้แ ก่ ความสูง ของลอน ความหนาของแผ่น โลหะ ระยะพิท ช์
และรูป ร่า งของลอน ซึ่ง ตัว แปรทัง้ สี่นํา ไปสู่ค่า โมเมนต์ค วามเฉื่ อ ย
ของหน้ า ตัด และปริมาตรของโครงสร้า ง ค่า ตัว แปรที่เหมาะสมที่สุด
ถูก ค้น หาโดยวิธ กี ารขัน้ ตอนวิธ เี ชิง พัน ธุก รรม ผลลัพ ธ์ท ี่ไ ด้ค อื ชุด
คํา ตอบสํา หรับรูป แบบที่ด ที ่สี ุด ของโครงสร้า งแผ่น ลอน ที่ม ปี ริม าตร
ต่าง ๆ กัน
Abstract
This article presents a design guideline for corrugated sheet
structure to maximize strength – to – weight ratio. Four design
parameters are used to define the design: height of the structure,
thickness of the sheet, pitch and shape of corrugation. These
parameters determine the cross-sectional area moment of inertia
and volume of a structure. Optimum values of the design
parameters are searched using Genetic Algorithm. Results are
the ranges of optimum designs. Each is the best for its volume
range.
1. บทนํา
โครงสร้า งแบบ Corrugated Sheet Metal หรือ ที่เ รีย กกัน ว่า
เหล็ก ลอน หรือ ลูก ฟู ก มีก ารนํ า ไปใช้ง านด้า นวิศ วกรรมต่า งๆ
หลากหลาย เนื่ อ งจากคุณ สมบัต ิใ นด้า นการรับ ภาระที่ด ี อย่า งไรก็
ตาม ยัง ไม่ม แี นวทางการออกแบบแผ่น โลหะลอนที่แ น่ ช ดั ว่า ควรมี
สัดส่วนอย่างไรจึงจะมีน้ํา หนัก เบาและแข็ง แรงที่สุด แม้ว่า Bendsoe
[2], Luo และ Gea [3] ตัง้ การออกแบบที่ดที ่สี ุดสําหรับการออกแบบ
ชิน้ ส่วนทีเ่ สริมความแข็งแรงให้กบั แผ่นโลหะ เพือ่ ต้านแรงภายนอกและ
การโก่งตัว และ Lee, Mioduchowski และ Faulkner [4] ได้ทดสอบ
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เกีย่ วกับรูปทรงของหน้าตัดมีผลอย่างไรต่อความแข็งแรงโดยการเปรียบ
เทียบความแข็งแรง ในรูปของความต้านทานการบิดตัวของโครงสร้าง
ส่วนงานวิจยั ของ Faupel และ Fisher [5] ซึง่ อธิบายถึงข้อมูลทางการ
ทดลองเกีย่ วกับความคงทนของการปรับเปลีย่ นส่วนประกอบของความ
แข็งแรงที่แตกต่างกันของแผ่นโลหะที่แตกต่างกัน 15 รูปแบบ ที่ซ่งึ มี
ความแตกต่างกันอย่างง่ายในรูปร่าง ดังเช่น มุม, ช่อง และโครงร่าง
การเปรียบเทียบภายใต้แรงกระทําคงที่ แต่กย็ งั ไม่นําไปสู่แนวทางการ
ออกแบบทีช่ ดั เจน งานวิจยั นี้จงึ พยายามค้น หาแนวทางการออกแบบ
ที่เ หมาะสมที่สุด ของแผ่น โลหะลอนเพื่อ สร้า งเป็ น ฐานข้อ มูล สํา หรับ
การนําไปใช้งานทางวิศวกรรมต่างๆ ได้
รูปแบบทัวไปของแผ่
่
นโลหะลอนมีสองลักษณะคือลอนโค้งและลอน
เหลีย่ ม ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างแบบแผ่นโลหะลอนโค้ง (ซ้าย)
และ โครงสร้างแบบแผ่นโลหะลอนเหลีย่ ม (ขวา) [1]
งานวิจยั นี้ศกึ ษาเฉพาะแบบโครงสร้างแบบแผ่นโลหะลอนเหลี่ยม
สมมาตร เนื่ อ งจากสามารถวิเ คราะห์ค วบคุ ม ตัว แปรเพื่อ ก่ อ ให้เ กิด
รูปทรงได้ชดั เจน ควบคุมให้การเกิดของรูปทรงมีลกั ษณะที่สมมาตร
ตลอดทัง้ ชิ้นโลหะ เนื่องจากแผ่นโลหะลอนทีม่ คี วามสมมาตรมีโมเมนต์
ความเฉื่อยสูงกว่าแบบไม่สมมาตร
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2. การตัง้ ปัญหา
เป้าหมายงานวิจยั อยู่ทก่ี ารหารูปแบบของแผ่นโลหะลอนเหลีย่ มที่
มีอตั ราส่วนความแข็งแรงต่อนํ้ าหนักสูงที่สุด โดยรูปทรงอย่างง่ายเพื่อ
อธิบายโครงสร้างนี้มลี กั ษณะดังรูปที่ 2

H

P

T

รูปที่ 2 พารามิเตอร์ทค่ี วบคุมโครงสร้าง
การแปรผันค่าตัวแปรพารามิเตอร์เพื่อสร้างรูปแบบของชิ้นงานที่
หลากหลายจะมีการจําแนกและควบคุมตัวแปรเป็ นอัตราส่วนทีแ่ ตกต่าง
เริม่ ต้นแล้วจะอ้างอิงจากแผ่นเหล็กเรียบทีม่ คี วามกว้างเท่ากับ 1 เมตร
ความยาวเท่ากับ 1 เมตร มีความหนาหรือ T ค่าหนึ่ง เมื่อนําไปดัด
เป็ นลอนต่าง ๆ โดยมีการควบคุมตัวแปรควบคุมโครงสร้าง
พารามิเตอร์ S ใช้ในการควบคุมโครงสร้างหลักของแผ่นเหล็ก
ลอน S จะถูกควบคุมให้มอี ตั ราส่วนระหว่าง 0 และ 1 โดยที่
S = 0 จะมีลกั ษณะเป็ นลอนสามเหลีย่ มสมมาตร
S = 1 จะมีลกั ษณะเป็ นลอนสีเ่ หลีย่ มมุมฉากสมมาตร
0 < S < 1 จะมีลกั ษณะทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน
ดังนัน้ ขอบเขตของ S จึงกําหนดให้ 0 ≤ S ≤ 1 ลักษณะที่
เปลีย่ นไปของ S มีลกั ษณะดังรูปที่ 3

ความสูง H ถูกกําหนดให้อยูใ่ นช่วง 10 − 30 มิลลิเมตร
ความหนา T ถูกกําหนดให้อยูใ่ นช่วง 5 − 10 มิลลิเมตร
3. การค้นหาคําตอบ
ในขัน้ ตอนการหาคําตอบจะใช้การสร้างกลุ่มประชากรเริม่ ต้นซึง่ ใช้
การสุม่ สร้างด้วยการแปรผันตัวแปร S , N , H และ T เพือ่ ให้เกิด
โครงสร้างทีห่ ลากหลาย จากนัน้ นํ าข้อมูลทีไ่ ด้จากการแปรผันลักษณะ
รูปร่างโครงสร้างผ่านกระบวนการขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมเพือ่ คัดเลือก
กลุ่มข้อมูล เพื่อบอกว่ารูปทรงแบบใดที่สอดคล้องกับอัตราส่วนความ
แข็งแรงต่อนํ้ าหนักทีด่ ี ทัง้ นี้คําตอบทีไ่ ด้จะมีลกั ษณะเป็ นชุดข้อมูล ซึ่ง
ครอบคลุมช่วงปริมาตรทีส่ นใจ เรียกว่าคําตอบแบบพาเรโต
3.1 แนวโน้ มคําตอบแบบพาเรโต
แนวโน้มคําตอบแบบพาเรโต [6] คือเส้นทีล่ ากบอกลักษณะ
แนวโน้ ม ของกลุ่ ม ข้อ มู ล ซึ่ง เป็ น ทฤษฎีใ นทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีบ อก
เกี่ย วกับ ความคุ้ม ค่ า ของข้อ มูล ดัง กล่ า ว เมื่อ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ นทาง
วิศวกรรม สามารถนํ าไปใช้อธิบายได้ว่ากลุ่มข้อมูลชุดใดที่มลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับ อัตราส่วนความแข็งแรงต่อนํ้าหนักทีต่ อ้ งการ ลักษณะของ
แนวโน้มคําตอบดังรูปที่ 4
เป้าหมาย 1
Pareto solution

เป้าหมาย 2
รูปที่ 4 แนวโน้มของคําตอบแบบพาเรโตแสดงด้วยเส้นแนวโน้ม

S=0

0<S<1

S=1

รูปที่ 3 การแปรผันพารามิเตอร์ S ทําให้เกิดรูปทรงทีแ่ ตกต่าง
จํานวนลอน N จะควบคุมขนาดของพิทช์ โดยหนึ่งพิทช์จะเท่ากับ
ความยาวทัง้ หมดหารด้วยจํานวนลอน กําหนดให้ 5 ≤ N ≤ 20

การหาเส้นแนวโน้มคําตอบแบบพาเรโตสามารถกระทําได้โดยการ
รวบรวมการออกแบบต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในอาณาเขตของ ฟงั ก์ชนเป
ั ่ ้ าหมาย
ในการหาอาณาเขตของการออกแบบด้วยการออกแบบในแบบลองผิด
ลองถูก และถ้ามีแบบทีท่ าํ การทดลองสร้างขึน้ มามีจาํ นวนมากเพียงพอ
ส่วนหนึ่งของอาณาเขตของการออกแบบนัน้ จะมาบรรจบกับแนวโน้ ม
คําตอบของพาเรโตในท้ายทีส่ ดุ ดังงานวิจยั ของ M. K. Rahman [7] ทีม่ ี
การทดลองค่า พารามิเตอร์ท่คี วบคุ มโครงสร้างที่แตกต่า งกัน และใช้
ทฤษฎีของพาเรโตเพือ่ อธิบายความคุม้ ค่าและลดต้นทุนวัสดุ
3.2 กระบวนการขัน้ ตอนวิ ธีเชิ งพันธุกรรม
กระบวนการขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm หรือ
GA) [8] เป็ นเทคนิคการค้นหาใช้ในการคํานวณเพือ่ หาค่าทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ุด เป็ นการจัดเรียงค่าแบบค้นหาโดยรวมด้วยตนเองได้ การทํางาน
ของ GA มีการทํางานคล้ายระบบการวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ มี
ลักษณะการทํางานดังรูปที่ 5
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และการเรียงตัวบริเวณขอบนัน้ จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นแนวโน้มซึง่ มีความ
ใกล้เคียงกับลักษณะของ Convex Hull ดังรูปที่ 6

สร้างประชากรเริม่ ต้น

เป้าหมาย 1

คัดเลือกประชากรตามเงือ่ นไข

Convex Hull
สร้างกลุม่ ประชากรรุน่ ใหม่จากการผสมพันธุ์

สร้างกลุม่ ประชากรรุน่ ใหม่จากการกลายพันธุ์
ยังไม่เพียงพอต่อการหยุดทํางาน
ยังไม่ตรงตามเงือ่ นไข

เป้าหมาย 2

กระบวนการตรงตามเงื่อนไข
ตามขัน้ ตอนวิธีเชิ งพันธุกรรม

ตรงตามเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการ หรือ
ไม่สามารถหาคําตอบทีด่ กี ว่านี้ได้อกี

รูปที่ 6 ขอบเขตคําตอบของกลุ่มข้อมูล
ในทางคณิตศาสตร์ Convex Hull ใช้สาํ หรับเรียกการเก็บรวบรวม
กลุ่มของจุดบนระนาบของพืน้ ทีเ่ วคเตอร์จาํ นวนจริง ด้วยขอบเขตเล็ก
ทีส่ ดุ ทีส่ ามารถครอบคลุมจุดทัง้ หมดเอาไว้ได้ดงั รูปที่ 7

จบกระบวนการทํางาน

รูปที่ 5 กระบวนการทํางานของ Genetic Algorithm
กระบวนการทัง้ หมดเริม่ ต้นด้วยการสร้างกลุ่มประชากรเริม่ ต้นด้วย
วิธกี ารสุม่ ตัวพารามิเตอร์ S , N , H และ T โดยในการสุม่ แต่ละครัง้
จะมีการคํานวณฟงั ก์ชนเป
ั ่ ้ าหมายทีร่ ะบุในสมการที่ 1
I

c

(S , N , H , T )
If

V (S , N , H , T )
c

รูปที่ 7 ขอบเขตของ Convex Hull
(1)

Vf

เมื่อ I c คือ โมเมนต์ค วามเฉื่ อ ยของแผ่น โลหะลอน I f คือ โมเมนต์
ความเฉื่อยของแผ่นเหล็กบางเรียบทีม่ คี วามหนาเท่ากับแผ่นโลหะลอน
Vc คือปริมาตรของแผ่นโลหะลอน และกับ V f คือปริมาตรของแผ่น
โลหะเรียบ ทีม่ คี วามหนาเท่ากับแผ่นโลหะลอน
จากนัน้ ทําการคัดเลือกประชากรที่ดที ส่ี ุดแล้ว นํ ามาผสมพันธุ์กนั
โดยให้มกี ารกลายพันธุ์จากการผสมพันธุเ์ ป็ นบางส่วน เพื่อป้องกันการ
ค้นหาทีจ่ ะกระจุกกันอยู่บางทีข่ องกลุ่มประชากร โดยรายละเอียดของ
แต่ละขัน้ ตอนเป็ นดังนี้
3.2.1 กระบวนการคัดเลือก
วิธกี ารคัดเลือกค่าทีม่ คี วามแข็งแรงต่อนํ้ าหนักทีด่ ใี นงานวิจยั นี้จะ
สังเกตลักษณะของข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยข้อมูลความแข็งแรง และข้อมูล
นํ้ าหนัก ลักษณะบริเวณขอบบนของกลุ่มประชากร แสดงถึงความ
แข็งแรงที่ดตี ่อช่วงนํ้ าหนัก ณ. จุดนัน้ ซึ่งความแข็งแรงต่อนํ้ าหนักที่ด ี
ย่อมหมายถึงค่าของประชากรในบริเวณดังกล่าวบรรจุลกั ษณะทีด่ เี อาไว้
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กระบวนการคัดเลือกประชากรสําหรับขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม จะ
ใช้การเลื่อนขอบเขตคําตอบ Convex Hull เพื่อตรวจจับข้อมูลทีอ่ ยู่
ใกล้เคียงและเก็บไว้เป็ นจํานวนที่ต้องการสําหรับการผสมในขัน้ ตอน
ถัดไป โดยการตรวจจับ Convex Hull จะเน้นไปยังขอบเขตด้านบนของ
กลุ่มข้อมูล สิน้ สุดขอบเขตทีข่ อ้ มูลจุดทีม่ คี ่าของเป้าหมาย 1 สูงสุด นั ่น
คือ จุดบนสุด เนื่องจากประชากรในช่ว งนี้มลี กั ษณะความแข็ง แรงต่อ
นํ้ าหนักทีด่ ี แต่เลยจากจุดนี้ไปแล้วจะมีลกั ษณะของปริมาตรที่มากแต่
ความแข็ง แรงตํ่า หมายถึง อัตราส่ว นความแข็ง แรงต่ อ นํ้ า หนัก ลดลง
ดัง นั น้ จึง ไม่ จํ า เป็ น ที่จ ะต้ อ งค้น หาให้ค รอบคลุ ม ไปถึง ส่ ว นดัง กล่ า ว
ความสําคัญของขอบเขตเป็ นดังรูปที่ 8
การเลื่อนขอบเขตจัดเก็บประชากรที่จะใช้ในการผสมในขัน้ ตอน
ถัดไปจะทําโดยการแบ่งพื้นที่ระหว่างจุดแต่ละจุดบน Convex Hull
กําหนดขอบเขตที่จะเลื่อนลงมาเป็ น 2% ของระยะในแนวแกนตัง้
จากนัน้ จึง สร้า งพื้น ที่ปิ ด และเก็บ ข้อ มูล ที่อ ยู่ใ นบริเ วณพื้น ที่ด งั กล่ า ว
จนกระทั ่งได้จํา นวนที่ต้อ งการ ถ้า การปิ ดล้อ มขอบเขตตรวจจับ เก็บ
ข้อมูลได้ไม่มากพอ ก็จะทําการเลื่อนขอบเขตลงมาอีกเป็ นระยะเท่าเดิม
จากขอบเขตใหม่ จนกว่าข้อ มูลที่ได้จะเพียงพอ จึงจะหยุดการเลื่อ น
ขอบเขตดังรูปที่ 9
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เป้าหมาย 1

ขอบเขต
คําตอบ
ทีแ่ ย่ลง

ขอบเขต
คําตอบทีด่ ี

3.2.3 กระบวนการสร้างประชากรจากการกลายพันธุข์ องข้อมูล
ประชากรบางส่วนถูกกําหนดให้เบีย่ งเบนไปในระหว่าการผสมพันธุ์
โดยเรียกว่าการกลายพันธุ์ (Mutation) ขึน้ ในกลุ่มข้อมูล การกลายพันธุ์
ป้องกันการค้นหาคําตอบกระจุก ณ. จุดใดจุดหนึ่ง ซึง่ จะได้คาํ ตอบเพียง
คําตอบเดียว การกลายพันธุ์ มีลกั ษณะดังรูปที่ 11
เป้าหมาย 1

เป้าหมาย 2
รูปที่ 8 ความสําคัญของขอบเขตข้อมูล
เป้าหมาย 1
ขอบเขตคําตอบ
จาก Convex Hull

การเลื่อน
ขอบเขต
ตรวจจับ

เป้าหมาย 2
รูปที่ 11 การกลายพันธุก์ าํ หนดด้วยขอบเขตวงกลมซึง่ มีศนู ย์กลางอยูท่ ่ี
การกําเนิดประชากรแบบปกติ การกลายพันธุจ์ ะเกิดอยูใ่ นเขตวงกลม

เป้าหมาย 2
รูปที่ 9 การเลื่อนขอบเขตเพือ่ เก็บข้อมูล
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการผ่านกระบวนการขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม จะ
ให้กลุ่มตัวเลขทีเ่ มือ่ นําไปสร้างเป็ น Convex Hull ในรุน่ สุดท้ายนัน้ มี
ลักษณะแนวโน้มทีด่ ตี ามเส้นแนวโน้มของพาเรโต จึงสามารถสรุปได้วา่
เมือ่ ขันตอนทั
้
ง้ หมดของกระบวนการขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมได้เสร็จสิน้
ถึงรุน่ สุดท้าย Convex Hull ทีเ่ กิดขึน้ จากกลุ่มข้อมูลชุดสุดท้ายจะบอก
ได้ถงึ เส้นแนวโน้มทีด่ ี ตามลักษณะทฤษฎีของพาเรโต
3.2.2 กระบวนการสร้างประชากรจากการผสมพันธุ์
การผสมพันธุข์ องกลุม่ ข้อมูล จะเริม่ จากการจับคู่ของโครงสร้างที่
ต่างกันสองตัว
พารามิเตอร์ภายในจะถูกจับมาแลกเปลีย่ นลักษณะ
องค์ประกอบของโครงสร้าง และจะก่อให้เกิดข้อมูลตัวใหม่ซง่ึ มีลกั ษณะ
ทีแ่ ตกต่างออกไป ดังรูปที่ 10

4. ผลลัพธ์
การทดลองทัง้ หมดกระทําทีจ่ าํ นวนของประชากรเริม่ ต้น 400 ตัว
คัดเลือกจํานวนกลุ่มประชากรทัง้ หมดทีจ่ ะผ่านกระบวนการขัน้ ตอนวิธ ี
เชิงพันธุกรรมเพื่อสร้างกลุ่มประชากรใหม่ออกเป็ น 30% ของจํานวน
ประชากร 400 ตัว ภายในจํานวน 30% นี้จะประกอบด้วยประชากรที่
เรียงตัวอยู่บน Convex Hull และประชากรบริเวณใกล้เคียง Convex
Hull ถัดมาอีก 60% คือกลุ่มข้อมูลประชากรทีเ่ กิดจากการผสมพันธุข์ อง
กลุ่มข้อมูลประชากรเก่าจํานวน 30% ของข้อมูลประชากรชุดก่อนทีอ่ ยู่
บริเวณใกล้เคียงกับ Convex Hull และกําหนดให้เกิดการกลายพันธุอ์ กี
10% ผ่านกระบวนการวิวฒ
ั นาการทัง้ สิน้ 30 รุน่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ออกมา
เป็ นประชากรทีผ่ ่านการคัดเลือกดังรูปที่ 12 จากนัน้ ข้อมูลการคัดเลือก
รุน่ สุดท้ายจะประกอบขึน้ มาเป็ น Convex Hull ดังรูปที่ 13 และแนวโน้ม
คําตอบแบบพาเรโต ดังรูปที่ 14
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เป้าหมาย 1
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5
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1.6

1.7

Vc / Vf

รูปที่ 12 การกระจายตัวของผลลัพธ์
เป้าหมาย 2
รูปที่ 10 การจับคูแ่ ละการให้กาํ เนิดข้อมูลใหม่ ซึง่ มีลกั ษณะบางประการ
สอดคล้องกับข้อมูลทีใ่ ห้กาํ เนิด
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รูปที่ 13 Convex hull และรูปทรงบริเวณจุดต่าง ๆ
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หลังจากทดลองเป็ นจํานวนวัฏจักรหนึ่ง พบว่ากลุ่มข้อมูลมีลกั ษณะ
ลู่เข้าหาเส้น Convex Hull จนกระทังจบสิ
่ น้ กระบวนการทํางานทีค่ รัง้ ที่
30 เนื่องจากไม่ว่าจะเพิม่ จํานวนขัน้ ตอนไปมากขึน้ เท่าไร ผลทีไ่ ด้ม ี
แนวโน้มทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงอีก จุดต่าง ๆ บนเส้นของ convex hull เริม่
ปรากฏชัดเจนขึน้ เป็ นเส้นแนวโน้มคําตอบ โดยทีส่ ุดท้ายแล้วคําตอบจะ
ประกอบด้วยชุดพารามิเตอร์ซง่ึ เกีย่ วข้องในการก่อให้เกิดรูปทรงต่าง ๆ
อันประกอบด้วยตัวแปรรูปทรง S จํานวนลอน N ความสูง H
และความหนา T ดังรูปที่ 15
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รูปที่ 14 แนวโน้มคําตอบ
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รูปที่ 15 ลักษณะเส้นแนวโน้มของตัวแปร รูปทรง (ก.) จํานวนลอน (ข.)
ความสูง (ค.) ความหนา (ง.)
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5. สรุป
ตัวแปรรูปทรง S จํานวนลอน N ความสูง H และความหนา
T สามารถอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับการควบคุมลักษณะโครงสร้าง
ของแผ่นเหล็กลอน ความแข็งแรงต่อนํ้าหนัก โดยสามารถแสดงออกมา
เป็ นเส้นแนวโน้มของแต่ละตัวแปรได้
แนวโน้มของรูปทรง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิม่ ของอัตรา
ส่ ว น VC / V f บริเ วณที่ VC / V f มีค่ า น้ อ ยที่สุ ด ตัว แปรควบคุ ม
รูปทรง S จะแสดงให้เห็นว่ารูปทรงเป็ นทรงสามเหลี่ยม จํานวนลอน
N และ ความสูง H มีค่าไม่มากนัก แต่มคี วามหนา T สูง และเมื่อ
อนุ ญาตให้ VC / V f มีค่าเพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ จะพบว่ารูปทรง S มี
แนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรูปร่างจากสามเหลีย่ มไปเป็ นสีเ่ หลีย่ มคางหมู
จํานวนลอน N และ ความสูง H มีค่าสูงขึน้ ตามลําดับการเพิม่ ของ
VC / V f และความหนา T มีคา่ ลดลง
กระบวนการขัน้ ตอนวิธ ีเ ชิง พัน ธุ ก รรม สามารถแปรผัน ตัว แปร
ควบคุมโครงสร้างทัง้ สีซ่ ง่ึ ส่งผลให้อตั ราความแข็งแรงต่อนํ้าหนักมีความ
เปลีย่ นแปลง เมื่อผ่านกระบวนการเป็ นจํานวนหนึ่ง ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อยู่บน
เส้นแนวโน้มคําตอบของพาเรโต ซึง่ จะบอกถึงรูปแบบความแข็งแรงต่อ
นํ้าหนักทีด่ ี ผลลัพธ์ทไ่ี ด้น้ีคอื ชุดคําตอบสําหรับรูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ของโครงสร้างแผ่นลอน ทีม่ ปี ริมาตรต่างกัน
การศึกษานี้สามารถนํ าไปศึกษาต่อ ในด้านการค้นหาค่าความถี่
ธรรมชาติของโครงสร้างจากการแปรผันค่าพารามิเตอร์ การโก่งงอของ
โครงสร้าง ทีเ่ กิดขึน้ จากการแปรผันค่าพารามิเตอร์
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Abstract
We present an application of the Lattice Boltzmann
Method (LBM) to study the dynamics of min proteins
oscillations in Escherichia coli. The oscillations involve
on MinC, MinD and MinE proteins, which are required
for proper placement of the division septum in the middle
of a bacterial cell. We specifically use the LBM to study
the dynamic pole-to-pole oscillations of the min proteins
in two dimensions. The LBM numerical results are in
good agreement with previous findings and agree
qualitatively well with experimental results. Our results
indicate that the Min proteins pattern formation depends
on the cell’s shape. The results show that the oscillation
pattern of Min proteins is the most consistent with the
experimental results when the ratio of width and length of
Escherichia coli cell are 1:2.
Keywords: Lattice Boltzmann method, Min protein
oscillation, patternformation.
1. Introduction
Cell division is the process which the cell separates to
two daughter cells after the DNA has been duplicated and
distributed into two regions. For a successful cell
division, the cell has to determine the optimal location of
cell separation. In E.coli and other rod-shape bacteria,
the two process are known to regulate the placement of
the division site: nucleoid occlusion [1] and the
oscillation of Min proteins [2]. The FtsZ ring [3] which is
formed by the FtsZ proteins to localize the division site
is prevented by nucleoid occlusion over nucleoid: nuclear
region in prokaryotic cell. The Min proteins oscillation
from pole to pole find the optimal division site [4-6]. The
Min proteins system consists of three proteins: MinC,
MinD and MinE. In our work, we focus only the Min
proteins oscillation. Many scientist study the Min Protein

164

oscillation by experiment or computational techniques.
Since the computational techniques described Min
Proteins oscillation in microscopic or macroscopic scale
so we will propose the new technique: Lattice Boltzmann
Method to study the Min proteins oscillation in
mesoscopic scale. A number of mathematical modeling
of Min protein oscillation have been proposed and
studied. These models are based on the macroscopic
nonlinear reaction-diffusion equations (RDE) and are
solved using conventional finite different schemes.
Howard et al [7] presented a reaction-diffusion model
describing the diffusion of Min proteins along the
bacterium and their transfer between the cytoplasmic
membrane and cytoplasm. Then, the model of Meinhardt
et al [8] showed that the pattern formation of Min system
requires the interaction of self-enhancement and it longranging antagonistic and the dynamics of FtsZ proteins
was also included in their model. After that Kruse [9]
proposed the model which found the clustering of
membrane-bound MinD in combination with attachment
and detachment rate depends on the concentration of
molecules present on the membrane. Ngamsaad et al [10]
used the Lattice Boltzmann method (LBM) to study the
dynamics of the oscillations of the Min proteins from
pole to pole in one dimension. Huang et al [11] includes
the realistic in vitro interactions of MinD and MinE based
on 3 dimensional simulation. All of these model deal with
macroscopic behavior by modelling the reactiondiffusion equations and do not provide microscopic
details so we propose the Lattice Boltzmann technique to
study Min proteins oscillation in E. coli based on
Howard’s model in mesocopic level .
2. Reaction-diffusion Equation model
We extend Extend the model of Howard et al from
one-dimensional reaction-diffusion equation to two
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dimensional. In dimensionless form, the dynamics are
written as
∂ρ D
σρ
(1)
− DD ∇ 2 ρ D = RD = − 1 D + σ 2 ρ e ρ d
1 + σ 1′ρe
∂t
∂ρ d
σρ
− Dd ∇ 2 ρ d = Rd = 1 D − σ 2 ρe ρ d
1 + σ 1′ρ e
∂t

(2)

σ 4 ρe
∂ρ E
− DE ∇ 2 ρ E = RE =
− σ 3ρD ρE
1 + σ 4′ ρ D
∂t

(3)

∂ρ e
σ 4 ρe
(4)
− De∇ 2 ρe = Re = −
+ σ 3ρD ρE
1 + σ 4′ ρ D
∂t
Where ∇ 2 is the Lapacian operator. Let s = {D, d , E, e}
which are represented the cytoplasmic MinD, the
membrane bound MinD, the cytoplasmic MinE and the
membrane bound MinE respectively. ρs is the mass

density of particle of species s at time t and position
( x, y ) . Rs is reaction term which depend on the density of
the species (ρs) and on the density of the other species
that react with species s . Ds is the diffusion coefficient.
σ1 describes the spontaneous association of MinD to the

cytoplasmic membrane. σ 1′ corresponds to membranebound MinE suppressing the recruitment of MinD from
cytoplasm. σ 2 reflects the rate that MinE on the
membrane drives the MinD on the membrane into
cytoplasm. We let σ 3 be the rate that cytoplasmic MinD
recruits cytoplasmic MinE to membrane while

σ4

1
r
r
r
Ωα s (r , t ) = − ( fα s (r , t ) − fα ( eq ,s ) (r , t )) + φα s

τ

where the fα ( eq , s ) is equilibrium distribution. Here we use
the
simple
equilibrium
distribution
function
corresponding to a system with zero mean flow as follow:

fα ( eq , s ) = ωα s ρ s

3. Lattice Boltzmann Method
The dynamics determined by Equations (1)- (4) can be
simulated by Lattice-Boltzmann method (LBM) in two
r
dimensional. Let fαs (r,t) be the one particle distribution
function of species
dimensionless time
r
r .s = {1,2,3,4} represent

s

r

with velocity c α at some
t and dimensionless space
the
cytoplasmic
MinD,

membrane-bound MinD, cytoplasmic MinE and
membrane-bound MinE respectively. The Lattice
r
Boltzmann equation for fα s ( r , t ) can be written as

r
r
r
r
fα s (r + Δtcα , t + Δt ) = fα s (r , t ) + Ωα s (r , t )

where ωα is weight function which depends on the
lattice symmetry [13]. We can write

α =0
α =1,2,3,4
α =5,6,7,8

⎧4 / 9
⎪
ωα = ⎨1/ 9
⎪1/36
⎩

reactive term

φs , we use the simple isotropic form
φs = ωα s Rs

the density of reacting species. By using the ChapmannEnskog expansion, we get
∂ρ s 1
1
(10)
− (τ s − )∇ 2 ρ s = Rs
∂t 3
2
We compare the Eq.(10) with the RDE equations
therefore the relation between diffusion coefficient and
relaxation time τ s is
1
1
Ds = (τ s − )
3
2

(11)

The simulation process consists of two steps that are
collision and streaming.
Collision step:

1
r
r
r
r
fα s ,* (r , t ) = fα s (r , t ) − ( fα s (r , t ) − fα ( eq ,s ) (r , t )) + ωα s Rs

τ

Streaming Step:

r r
r
fα s (r + cα , t ) = fα s ,* (r , t )
Since the bounce-back boundary condition is suitable
for high speed flow such as hydrodynamic system while
the mirror-image boundary is good for low speed flow
such as diffusion system. Therefore, we use the mirrorimage boundary method for our simulation. The mirrorimage boundary method suggested by Zhang et al [14].
For example shown in Figure1, the pro-collision and prestreaming distribution function at the imaginary node I
are

fα s . The collision

f 5 ( I , t ) = f 6 ( B, t )

operator Ωα s can be separated into two parts [12]. The
first term is elastic collision function, which is taken to be
of
Boltzmann
Bhatnagher-Gross-Krook
(BGK)

(9)

The term Rs is non-linear reaction term and depends on

f1 ( I , t ) = f3 ( B, t )

s

(8)

The density of particle species s denote by ρ s . For the

and

where Ωα s is the collision operator for species
depends on the distribution function

(5)

(7)

s

describes the rate of dissociation of MinE from the
membrane to the cytoplasm. Finally, σ 4′ corresponds to
the cytoplasmic MinD suppressing the release of the
membrane-bound MinE.

(6 )

(12)

f 8 ( I , t ) = f 7 ( B, t )

approximation with a single relaxation timeτ s . The

second term is reactive collision, i.e,
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1

Imaginary node(I)

Boundary node(B)

(a)

Figure 1. The mirror-image method
4.Numerical results and Discussion
We implemented the Lattice Boltzmann Method for
RDE equations on PC using C programming. In the
simulation, we use the same parameters given by Howard
et al. We simulate the two-dimensional model. The
parameters necessary for simulating this problem given
by Howard are

DD =0.28μm2 / s, DE =0.6μm2 / s, Dd = De =0μm2 / s, σ1=20 s−1,

σ1′ =0.028 μm,σ1 =0.0063μm/ s, σ2 =0.04μm/ s, σ4=0.8 s−1, σ4′=0.8 μm
But the LBM algorithm need every parameters to be
dimensionless, we transform the original values of
parameters by
n = ρ / ρ 0 , D% D = DDδ t / δ r 2 , D% E = DEδ t / δ r 2 , σ%1 = σ 1δ t

σ%1′ = σ 1′ ρ0 σ% 2 = σ 2 ρ0δ tσ% 3 = σ 3 ρ 0δ t , σ% 4 = σ 4δ t , σ% 4′ = σ 4′ ρ0

(b)
Figure2.The time average density (a) and the intensity of
MinD along the E. coli cell.

Where δ t , δ r and ρ 0 , respectively, the time step, grid
spacing and the unit of concentration, here we set

ρ 0 = 1/ μ m. . The relaxation time

τs

is calculated by

equation (11). The initial number of MinD and MinE is
randomly initialized as 3000 for
for

ρd

and

ρe

ρ D , 170 for ρ E

and 0

Each simulation takes iterations until

10000 second of the time division of the bacterium.
However, we wait some time for them to relax to the
oscillation regime (about 500-1000 second). We
therefore, throw away the transient and retain the data
from that time step mark on. We allow the proteins
diffuse in x- and y-axis and assume that the diffusion
coefficients are isotropic. We can write the twodimensional reaction-diffusion equations for the model of
Howard et al., For the case of two-dimensional cell
division, we used 50x100 grids to simulate the bacterium
size 1x2 micron. The LMB scheme is D2Q9. We choose
discrete space steps δ x = δ y = 2 x 10-2 μ m and time step

δ t = 4 x 10 −4 second. We set the unit for concentration
ρ0 = 1/ μ m2 , in this case.
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(a)
(a)

(b)

(b)
Figure3.The time average density (a) and the intensity of
MinE along the E. coli cell.

We consider two-dimensional system. We plot the
time average of concentration of MinD and MinE in
Figure(2a) and Figure(3a). The experimental intensity of
two proteins are plotted in Fig (2b) and Fig(3b). The
average concentration of MinD is minima at midcell site.
It agrees with the experimental intensity. In the opposite
situation, the average concentration of MinE is maxima at
midcell site that also with experimental intensity.

(c)
Figure 8. The time average MinD (left) and MinE (right)
densities n( x, y ) / nmax , relative to their respective time-

average maxima, as a function of two-dimensional
position r = ( x, y ) along the bacterium. The bacterial
shape is 2 x 3 μ m (Fig a), 2 x 2 μ m (Fig b) and
3x4 μ m (Fig c).
We try to simulate the Mins proteins oscillation of
several shape of bacterial as shown in Figure 8.
According to computational effort, to use small number
of grids, we choose discrete space steps
−2
δ x = δ y = 1 x 10-1μ m and time step δ t = 1 x 10 s. The
results show that for the dimension 1 x 2 μ m the
oscillatory pattern is the most consistent with the
experimental results. They also suggested that as the
dimension approaches square the oscillatory pattern does
no longer represent the cell division of the normal E. coli.
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5. Conclustion
We have proposed LBM approach to investigate the
dynamic pole-to-pole oscillations of Min proteins in two
dimension used to determine the middle of bacterial cell
division. We have developed a numerical scheme based
on the LBM to simulate the RDE model. It is found that
the agreement between the experimental and numerical
results were found. Those are such as the intensity of
MinD and MinE as observed in experiment. In addition,
investigating the possible evolutionary connection
between shape and cell division of E. coli was done. The
LBM technique provides an alternative fast
computational tool to study Min proteins oscillation and
is useful scheme for simulating at the cellular level those
biological system governed by the reaction-diffusion
equations. In future work, we will apply the LBM to
complicated reaction diffusion for Min proteins
oscillation.
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บทคัดย่อ:
บทความนี้เ ป็ น การศึก ษาการจํา ลองพฤติกรรมการ
ไหลเวียน และการกระจายอุ ณ หภูมขิ องอากาศภายในโรงเรือ นพริก
หวานทีต่ ดิ ตัง้ ตาข่ายด้านข้าง เพือ่ ให้ได้รปู แบบโรงเรือนทีเ่ หมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของพริกหวาน เนื้อหาของบทความนี้ จะเริม่ จากการ
อธิบายชนิดของโรงเรือนทีม่ กี ารใช้ในประเทศไทย ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
เจริญ เติบ โตของพริก หวาน สมการนาเวีย ร์-สโตกส์ การเก็บ ข้อ มูล
อุณหภูมจิ ากโรงเรือนทดสอบ ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ จากนัน้ ทําการจําลองพฤติกรรมการไหลภายใน
โรงเรือ นเดิม และออกแบบโรงเรือนใหม่ภายใต้สภาวะการไหลแบบ
ธรรมชาติพบว่าโรงเรือนรูปแบบใหม่มอี ุณหภูมติ ่าํ กว่าแบบเดิมประมาณ
1 องศาเซลเซียส ทีร่ ะดับความสูงจากพืน้ 1 เมตร
คําสําคัญ: โรงเรือนพริกหวาน, สมการนาเวียร์-สโตกส์
Abstract: This paper presents a simulation of air ventilation and
temperature distribution in sweet pepper greenhouse with insects
screen on the side of greenhouse to obtain an appropriate
greenhouse type for sweet pepper growth. It first describes the
types of greenhouse using in Thailand, growth factors, NavierStokes equations, experimental data at Maesamai royal project
and experimental results are explained. Flow behavior in old
greenhouse are then predicted. Then a new greenhouse is

designed on the natural ventilation. The results show that
temperature different between old and new greenhouse is about 1 OC at 1 m above ground
Keywords: Sweet pepper greenhouse, Navier-Stokes equations
1. บทนํา
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาและออกแบบโรงเรือน เพือ่ ใช้สาํ หรับปลูก
พริก หวานในประเทศไทย ป จั จุ บ ัน โรงเรือ นที่ใ ช้ก ัน ส่ ว นใหญ่ นั น้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ กัน ฝนและแมลง ที่จ ะทํ า ให้เ กิด ความเสีย หายกับ
ผลิตผลและในขณะเดียวกัน ต้องการให้ผลิตผลมีคุณภาพและขายได้
ราคาดีจงึ ต้อง การควบคุมสภาพอากาศให้มคี วามเหมาะสมกับพืช ที่
ต้องการปลูก โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรือนจะนําเข้ามาจากต่างประเทศ จะ
ั หาเกิด ขึ้น เนื่ อ งจากสภาพภู ม ิอ ากาศและภู ม ิป ระเทศมีค วาม
มีป ญ
แตกต่างกันด้วยเหตุทป่ี ระเทศไทยเป็ นเขตร้อนชืน้ การนําโรงเรือนทีใ่ ช้
ในเขตหนาวมาใช้จะทําให้เกิดปญั หาด้านความร้อนช่วงฤดูร้อน และ
ในช่วงฤดูฝนความชืน้ จะสะสมภายในโรงเรือนมากเกินไป
การจําลองการไหลเวียนอากาศภายในโรงเรือน ต้องทําการติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจวัดและทําการเก็บข้อมูลเพือ่ นําข้อมูลเหล่านัน้ มาทําการกํา
หนดเงื่อนไขขอบเขต มีนักวิจยั หลายท่านได้ทําการศึกษาวิจยั ในเรื่อง
ดังกล่าว ได้แก่ Francisco (2004) และคณะ ได้ทําการออกแบบการ
ติดตัง้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายในโรงเรือนหน้าจัว่ ทีม่ ชี ่องระบายอากาศที่
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หลังคาเทียบกับผลการจําลองการไหล พบว่าโรงเรือนที่มชี ่องระบาย
อากาศ จะมีการไหลเวียนของอากาศได้ดกี ว่าแบบที่ไม่มชี ่องระบาย
อากาศ Abdel-Ghany (2006) และคณะ ได้ทําการศึกษาถึงวิธกี ารวัด
อุณหภูมขิ องวัสดุคลุมหลังคาเพื่อให้ได้ค่าทีถ่ ูกต้อง ผลการศึกษาพบว่า
การออกแบบช่องระบายอากาศนัน้ มีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อระดับ
อุณหภูมใิ นโรงเรือน Khaoua (2006) และคณะ ได้ศกึ ษาการจัดวางช่อง
ระบายอากาศแบบต่าง ๆ พบว่า โรงเรือนทีม่ กี ารวางช่องระบายอากาศ
ให้เหมาะสมกับทิศทางลม จะสามารถระบายความร้อนได้ดกี ว่า Meir
(1999) และคณะ ทําการศึกษาถึงการไหลแบบลอยตัวในโรงเรือนทีม่ ี
ช่องระบายอากาศ พบว่าสามารถลดอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนได้ เห็นได้
ว่า การทราบถึงข้อมูลสภาวะแวดล้อมในพืน้ ทีท่ เ่ี ราสนใจและรูปแบบโรง
เรือนที่มชี ่องระบายอากาศ สามารถช่วยลดอุ ณหภูมทิ ่เี กิดขึ้นภายใน
โรงเรือนได้
งานวิจ ยั นี้ นํ า เสนอ ชนิ ด ของโรงเรือ นที่ม ีก ารใช้ใ นศู น ย์พ ฒ
ั นา
โครงการหลวงแม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่ ปจั จัยที่มผี ลต่อการเติบโตพริก
หวาน การเก็บข้อมูลทีโ่ รงเรือนทดสอบ ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
แม่ส าใหม่ และการนํ า การคํา นวณการไหลแบบพลศาสตร์ม าใช้ใ น
การศึกษาการไหลเวียน และการกระจายอุณหภูมขิ องอากาศภายในโรง
เรือนพริกหวาน เพื่อให้ได้รูปแบบโรงเรือนที่มคี วามเหมาะสมต่อการ
ปลูกพริกหวาน

รูปที่ 1 แสดงโรงเรือนเดิมทีใ่ ช้ปลูกพริกหวานใน อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
2. ชนิ ดของโรงเรือนที่ใช้ในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ั
ปจจุบนั นี้การปลูกพืชส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือน เพราะสามารถ
ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตทีเ่ กิดจาก ฝน แสงแดด ลม และแมลง
ศัตรูพชื ได้ อีกทัง้ ยังสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ หากมีการควบคุม
อุณหภูมแิ ละความร้อนได้เหมาะสม ทําให้ผลผลิตทีป่ ลูกในโรงเรือนมี
ปริมาณและคุณภาพดีขน้ึ ขายได้ราคาดี โดยมีการนําโรงเรือนจาก
ต่างประเทศมาใช้ และพบปญั หาในเรือ่ งความร้อนสะสมภายในโรงเรือน
เนื่องจากโรงเรือนนัน้ ออกแบบมาสําหรับการเพาะปลูกในประเทศทีม่ ี
อากาศหนาว เช่น ไต้หวัน หรือ เนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นประเทศที่
ต้องการความร้อนสะสมภายในโรงเรือน การนํามาใช้ในประเทศไทยซึง่
อยูใ่ นภูมอิ ากาศร้อนชืน้
จะทําให้มคี วามร้อนสะสมในตอนกลางวันสูง
เกินไปและเกิดความเสียหายต่อพืชได้
จากการสํารวจโรงเรือน ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่
พบว่า ชนิดของโรงเรือนทีน่ ิยมใช้อยู่ 5 แบบ คือ
1. หลังคาโค้งมน
มีการใช้ 2 %
2. หลังคาโค้งมนกึง่ แหงน
มีการใช้ 80 %
3. หลังคาหน้าจัว่
มีการใช้ 2 %
170

4. หลังคาหน้าจั ่วกึง่ แหงน

มีการใช้ 16 %

(ก) โค้งมน
(ข) โค้งมนกึง่ แหงน
รูปที่ 2 แสดงโรงเรือนชนิดโค้ งมนและโค้ งมนกึ่งแหงน
งานวิจยั นี้ได้เลือกโรงเรือนแบบโค้งมนกึง่ แหงน มาทําการศึกษา
พฤติกรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเป็ นโรงเรือนทีม่ เี กษตรกรใช้มาก
ทีส่ ดุ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเติ บโตพริ กหวาน
ในการปลูกพริกหวานนัน้ เราต้องทราบความต้องการของพืชทีจ่ ะ
ปลูกว่าต้องการสภาพอากาศแบบใด จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่
ซึง่ ในการปลูกพริกหวานนัน้ มีปจั จัยอยู่ 7 ประการ คือ
3.1 สิ่ งแวดล้อม
ประกอบไปด้วย อุณหภูม ิ แสง ความชืน้ สัมพัทธ์ และคาร์บอนได
ออกไซด์
3.2 การคัดเลือกสายพันธุ์
3.3 การเพาะกล้า
3.4 การย้ายปลูก
3.5 การผสมเกสร
3.6 การให้นํ้า
3.7 การเก็บเกี่ยว
ในงานวิจยั นี้จะสนใจ ปจั จัยจากอุณหภูมเิ ป็ นหลักในแต่ละช่วงอายุ
ของพืช และช่วงเวลากลางวันกลางคืน พริกหวานมีความต้องการ
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมแตกต่างกันไป ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที1่ แสดงผลของอุณหภูมทิ ม่ี ผี ลต่อการเจริญเติบโตของพริกหวาน
ช่วงการเจริญเติบโต

อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม

ต้นกล้า
(สูง 10 เซนติเมตร )

อุณหภูมอิ ากาศ กลางวัน 24 oC
กลางคืน 22 oC

ต้นกล้า
(สูง 50 เซนติเมตร)

อุณหภูมอิ ากาศ กลางวัน 20 oC
กลางคืน 20 oC

ปลูกในโรงเรือน
(สูง 60 เซนติเมตร)

อุณหภูมอิ ากาศ กลางวัน 21 oC
กลางคืน 17 oC

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

4. ทฤษฎี
สมการนาเวียร์-สโตกส์
พฤติกรรมการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมขิ องอากาศ ที่
เกิดขึน้ ในโรงเรือนสามารถทํานายได้ โดยการใช้สมการนาเวียร์-สโตกส์
ซึง่ ประกอบด้วย

และ {F } เป็ นเวกเตอร์แบบไม่หนืดในทิศแกน x
ตามลําดับ

สมการอนุรกั ษ์มวล

โดยที่ q x = −k ∂T และ q y = −k ∂T

∂ρ
∂t

โดย

+

∂ ( ρu)
∂x

+

∂ ( ρv)
∂y

=0

(1)

ρ แทนความหนาแน่นมวล (mass density)

t แทนเวลา
u และ v แทนความเร็วของของเหลวในแนวแกน x และ y
สมการอนุรกั ษ์โมเมนตัม
⎛ ∂u

ρ⎜

⎝ ∂t

⎛ ∂v

ρ⎜

⎝ ∂t

∂u

+u

+u

โดย

∂x

∂v
∂x

+v

+v

∂u ⎞

∂p

⎟=−
∂x
∂y ⎠

∂v ⎞

∂p

⎟=−
∂y
∂y ⎠

+μ

+μ

∂ 2u
∂y 2

+ ρg β (T − T )
x
0

∂ 2v
∂x 2

+ ρg β (T − T )
y
0

⎝

∂x

โดย

+v

∂e ⎞

∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
⎟ = ρq + ⎜ k ⎟ + ⎜ k ⎟
∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠
∂y ⎠

⎧ ρv ⎫
⎪ ρuv ⎪
{F } = ⎪⎨ 2 ⎪⎬
⎪ ρv + P ⎪
⎪⎩ ρve − q y ⎪⎭

∂x

(7)

∂y

5. การติ ดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
การวัดอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนจะใช้เครือ่ งบันทึกข้อมูลรุน่ DLT-1
10000M ช่วงทีว่ ดั ได้ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส ความแม่นยํา ± 0.3
สามารถวัดได้ 10 จุด โดยหัววัดทํามาจาก Thermistor ซึง่ จะทําการ
บันทึกข้อมูลจากแต่ละหัววัดไปเก็บไว้ในกล่องบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 3
โดยแต่ละหัววัดสามารถบันทึกข้อมูลได้ 5000 ข้อมูล โดยทําการเก็บ
ข้อมูลทุก ๆ 5 นาที
หัววัดอุณหภูม ิ

กล่องบันทึกอุณหภูม ิ
รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมการทํางานของอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล

และสมการอนุรกั ษ์พลังงาน
∂e

และ y

(3)

แทนแรงโน้มถ่วงโลก
β แทนสัมประสิทธิ ์การขยายตัวทางความร้อน
T แทนอุณหภูม ิ (เคลวิน)
μ แทนความหนืดสัมบูรณ์

⎛

⎧ ρu ⎫
⎪ ρu 2 + P ⎪
⎪
{E} = ⎪⎨
⎬
ρ
uv
⎪
⎪
⎪⎩ ρue − q X ⎪⎭

(2)

g

ρ⎜ u

{E}

(4)

ตําแหน่ งที่วดั ประกอบด้วยบริเวณหลังคาโรงเรือนด้านใน 3 จุด
(หัววัดที่ 1-3) ตําแหน่ งทีส่ งู ขึน้ มาจากพืน้ 1 เมตร 3 จุด (หัววัดที่ 4-6)
และตําแหน่ งใต้ดนิ ลึกลงไป 0.05 เมตร 3 จุด (หัววัดที่ 7-9) ทุก
ตําแหน่งวัดทีบ่ ริเวณกลางโรงเรือน ดังแสดงรูปที่ 4

e แทนพลังงานภายในต่อมวลหนึ่งหน่วย
k แทนสัมประสิทธิ ์การนําความร้อน
q แทนปริมาณความร้อน

2
1

3

สมการ 1 ถึง 4 สามารถนํามาเขียนให้อยูใ่ นรูปสมการเมตริกซ์ได้
ดังนี้
∂
{U } + ∂ {E}+ ∂ {F } = 0
∂t
∂x
∂y

(5)

4

โดยที่ {u} เป็ นเวกเตอร์ทป่ี ระกอบด้วยตัวแปรอนุรกั ษ์ทไ่ี ม่รคู้ า่ ดังนี้
⎧ρ⎫
⎪ ρu ⎪
{U } = ⎪⎨ ⎪⎬
⎪ ρv ⎪
⎪⎩ 0 ⎪⎭

(6)

7

5
8

6
9

รูปที่ 4 แสดงการติดตัง้ อุปกรณ์วดั อุณหภูมภิ ายในโรงเรือน
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เจริญ เติบ โตของพริก หวาน ทํ า ให้เ กิด ความเสีย หายต่ อ ตัว ต้ น และ
ผลผลิตได้

รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ ณ บริเวณหลังคาและใต้ดนิ
ส่ ว นภายนอกได้ทํ า การติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ว ดั อุ ณ หภู ม ิไ ว้ 1 จุ ด ณ
ตําแหน่งสูงจากหลังคาโรงเรือน 1 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 6

7. การจําลองพฤติ กรรมการไหลเวียนอากาศภายในโรงเรือน
ข้อมูลการตรวจวัดที่ได้ ถูกนํ ามากําหนดเป็ นเงื่อนไขขอบเขตใน
การวิเ คราะห์พ ฤติก รรมการไหลที่เ กิดขึ้น และนํ า ไปสู่ก ารออกแบบ
โรงเรือนใหม่ ให้มคี วามเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพริกหวาน
มากขึน้
รูปที่ 8 แสดงการกําหนดเงือ่ นไขขอบเขตในการวิเคราะห์ ณ เวลา
14.00 น. สําหรับโรงเรือนขนาด 6 x 9 เมตร จากนัน้ ทําการจําลอง
พฤติกรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรือน
T roof = 312.8 k

รูปที่ 6 แสดงการติดตัง้ อุปกรณ์วดั อุณหภูมภิ ายนอก

T air = 299.4 k

และทําการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5 นาที ตลอด 24 ชัวโมงเช่
่
นกัน
T ground = 305.2 k
6. ผลการตรวจวัด
ข้อมูลการตรวจวัดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทําให้เห็นได้
ถึงอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ภายในและภายนอกโรงเรือนได้ ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 8 แสดงเงือ่ นไขขอบเขตของโรงเรือนโค้งมนกึง่ แหงน

อุณหภูม(ิ องศาเซลเซียส)
อุณหภูมทิ พ่ี ริกหวานต้องการในช่วงเวลา 8. ผลการจําลอง
50
อากาศภายใน
กลางวัน 24 องศาเซลเซียส
45
จากผลการจําลอง ทําให้เห็นพฤติกรรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
กลางคืน 17 องศาเซลเซียส
40
โรงเรือน ดังแสดงในรูปที่ 9
35 อากาศภายนอก
30
25
อากาศไหลออกสู่
20
ภายนอกได้น้อย
15
10
5
เวลา
0
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00 21.00
รูปที่ 7 แสดงกราฟอุณหภูมภิ ายในและภายนอกโรงเรือน
จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 6.00 น. – 9.00 น. ภายใน
โรงเรือนมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสมต่อพริกหวาน ประมาณ 17 องศา
เซลเซียส ส่วนในช่วงเวลาตัง้ แต่ 9.00 น. – 18.00 น. อากาศภายใน
โรงเรือนมีอุณหภูมปิ ระมาณ 30 - 35 องศาเซลเซียส ซึง่ สูงกว่าทีพ่ ริก
หวานต้องการ ( 24 องศาเซลเซียส ) และในช่วงเวลา 18.00 น. –
21.00 น. อากาศภายในโรงเรือนยังคงมีอุณหภูมทิ ส่ี งู อยู่ เนื่องจากความ
ร้อ นที่ส ะสมไว้ใ นเวลากลางวัน ซึ่ง ทํ า ให้เ ราเห็น ได้อ ย่ า งชัด เจนว่ า
โรงเรือ นแบบโค้ง มนกึ่ง แหงนที่ใ ช้ใ นการปลู ก พริก หวานนั น้ มีก าร
ไหลเวียน และการกระจายตัวของอุณหภูมอิ ากาศได้ยงั ไม่ดพี อต่อการ
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มีการไหลวนของ
อากาศ
รูปที่ 9 แสดงพฤติกรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรือนโค้งมนกึง่ แหงน
ด้วยการพล็อตเวคเตอร์ความเร็ว
รูปที่ 9 เป็ นการแสดงพฤติกรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรือน
เดิม จะเห็นได้ว่าภายในโรงเรือนจะเกิดการไหลวนของอากาศบริเวณ
กลางโรงเรือน ทําให้อากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถลอยขึน้ ด้านบนและออก
สูภ่ ายนอกผ่านทางช่องระบายอากาศได้
ทําให้เกิดความร้อนสะสม

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

อุณหภูม ิ (องศาเซลเซียส)
ขึน้ ภายในโรงเรือน
ซึ่ง ผลการจํา ลองนี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า ต้อ งปรับ โครงสร้า งหลัง คา
28
ด้านบน เพือ่ ให้มกี ารไหลเวียนของอากาศและระบายความร้อนได้ดขี น้ึ
จึงทําการออกแบบหลังคาเพิม่ อีก 1 ชัน้ สูงขึน้ ไป 1 เมตรจากหลังคาชัน้ 27.5
ล่าง แสดงดังรูปที่ 10
27

โรงเรือนเดิม
ผลจากการตรวจวัด
โรงเรือนใหม่

26.5
26
25.5

1 เมตร

1

1.5

2

ความสูงจากพืน้
2.5 (เมตร)

รูปที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ในโรงเรือน
จากผลการจําลองการไหลในโรงเรือนแบบเดิมและแบบใหม่ ทําให้
ได้รปู แบบโรงเรือนทีม่ กี ารไหลเวียนและกระจายอุณหภูมทิ ด่ี ขี น้ึ

รูปที่ 10 แสดงโครงสร้างโรงเรือนแบบใหม่ใน 3 มิติ

9. การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
ทําการเปรียบเทียบโรงเรือนแบบเดิมกับแบบใหม่ ดังรูป

เมื่อทําการออกแบบโรงเรือนแล้ว จึงทําการจําลองการไหลเพื่อดู
การไหลเวียนทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรือน และนํ าผลทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบ
กับโรงเรือนเดิม
รูปที่ 13 แสดงต้นแบบโรงเรือนแบบเดิมกับแบบใหม่
จากผลการตรวจวัดในเดือ นมีนาคม อุ ณ หภูมภิ ายนอกเฉลี่ย ใน
ช่วงเวลา 14.00 น. อยู่ท่ี 35 องศาเซลเซียส และทีเ่ วลา 2.00 น. อยู่ท่ี
19 องศาเซลเซียส ผลต่างของอุณหภูมริ ะหว่างโรงเรือนแบบเดิมและ
แบบใหม่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1

อากาศลอยตัว
ขึน้

ตารางที่ 1 แสดงผลต่างอุณหภูมเิ ฉลีย่ ภายในโรงเรือน

รูปที่ 11 แสดงพฤติกรรมการไหลทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรือนใหม่
ด้วยการพล็อตเวคเตอร์ความเร็ว
รูปที่ 11 เป็ นการแสดงเวคเตอร์การไหลทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรือนแบบ
ใหม่ โดยจะเห็นได้ว่าที่บริเวณกลางโรงเรือนจะมีการไหลลอยตัวจาก
ด้านล่างไปด้านบน แล้วไหลออกสูภ่ ายนอกผ่านทางช่องระบายอากาศ
จะเห็นได้วา่ เมือ่ ทําการออกแบบโรงเรือนใหม่ โดยการเพิม่ หลังคาเป็ น 2
ชัน้ ลักษณะการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรือนใหม่จะมีการไหลเวียนที่
ดีกว่าแบบเดิม เนื่องจากที่บริเวณด้านบนมีช่องระบายอากาศเพิม่ ขึน้
ซึ่งผลของการไหลเวียนของอากาศทีด่ ขี น้ึ ทําให้การระบายความร้อน
จากภายในสู่ภายนอกทําได้ดขี น้ึ จากนัน้ นํ าผลจากการจําลองทีไ่ ด้จาก
ทัง้ 2 โรงเรือนไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 12

จากตารางที่ 1 แสดงให้เ ห็ น ว่ า ที่ตํ า แหน่ ง 2 และ 3 ซึ่ ง เป็ น
ตําแหน่งทีอ่ ยู่บริเวณหลังคาโรงเรือน อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนเดิมจะสูง
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กว่า 8 องศาเซลเซียสในเวลา 14.00 น. และจะตํ่ากว่าในเวลา 2.00 น.
ส่ ว นในตํ า แหน่ ง ที่ 4 5 และ 6 ซึ่ง จะอยู่ สู ง ขึ้น มาจากพื้น 1 เมตร
อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนเดิมจะสูงกว่า 1 องศาเซลเซียสในเวลา 14.00
น. และตํ่ากว่า 1 องศาเซลเซียสในเวลา 2.00 น. และในตําแหน่ งที่ 7
ซึ่งอยู่ใต้ดนิ ลึกลงไป 0.05 เมตร ในช่วงเวลา 14.00 น. และ 2.00 น.
อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนเดิมจะตํ่ากว่า 1 องศาเซลเซียส
จากผลการตรวจวัด โรงเรือ นแบบใหม่ จ ะมีอุ ณ หภู ม ิท่ีบ ริเ วณ
หลัง คาและที่ร ะดับ ความสู ง จากพื้น ในช่ ว งเวลา 14.00 น. ตํ่ า กว่ า
โรงเรือนเดิม ดัง นัน้ โรงเรือนที่ได้ทําการปรับปรุงโครงสร้างใหม่จงึ มี
ความเหมาะสมกับการเติบโตของพริกหวานมากกว่าแบบเดิม

[5] ปราโมทย์ เดชะอําไพ, 2547, ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม,
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. สรุปผล
การปลูกพืชในโรงเรือน เพือ่ ช่วยเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กบั
เกษตรกรได้ ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของโรงเรือนที่นํามาใช้ว่ามี
ความเหมาะสมกับพืชและพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการปลูก
พื ช ภายในโรงเรื อ นของประเทศไทย ก็ ค ื อ นํ า เทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ แต่ไม่ได้พจิ ารณาถึงความแตกต่างของสภาพภูม ิ
ประเทศและภูมอิ ากาศ ทําให้เกิดปญั หาเรือ่ งความร้อนสะสมขึน้ ภายใน
โรงเรือน
จากการทดลอง ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่เพื่อทํา
การเปรียบเทียบอุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ ภายในโรงเรือนต้นแบบ เห็นได้ว่า
โรงเรือนต้นแบบใหม่จะมีอุณหภูมติ ่ํากว่าโรงเรือนแบบเดิม ณ บริเวณ
หลังคาโรงเรือน 8 องศาเซลเซียส และที่ความสูง 1 เมตร จากพื้น 1
องศาเซลเซียส ซึง่ สอดคล้องกับผลการจําลองการไหล ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่า รูปแบบโรงเรือนที่ป รับปรุง จะมีค วามเหมาะสมกับการปลูกพริก
หวานมากกว่าแบบเดิม
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Abstract
The lattice Boltzmann (LB) method based on the
D2Q9 model with a single relaxation time is used to
simulate the flow field around a square obstacle inside a
two-dimensional microchannel. The simulation results
are described the dynamical behavior of the flow in a
range of Reynolds number between 1 and 300. It is found
that this approach enhances the understanding of the flow
pattern in highly complex geometries and the results can
provide useful information in the design of the realistic
model.
Keywords: lattice BGK model, D2Q9, obstacle
1. Introduction
In recent years the lattice Boltzmann method (LBM)
has developed efficient numerical tool for simulating
fluid flows and transport phenomena based on kinetic
equations and statistical physics [1-4]. Typical examples
are steady plane Poiseuille flow, thermal viscous cavity
flow, multiphase flows and high-speed compressible
flows, etc. The success of this method can be party
attributed to the particle based approach which is directly
inherited from its predecessor, the lattice gas automata
(LGA). Unlike LGA , the LBM simulates a flow system
by tracking the evolution of particle distributions instead
of tracking single particles. Compared with other
traditional computational fluid dynamics method, such as
the finite difference schemes, the major advantage of
LBM is that it provides a good insight into the underlying
microscopic dynamics of the physical system
investigated, whereas most methods focus only on the
solution of the macroscopic equations [5-7].
The flow thought square obstacle
in a twodimensional (2D) channel has been an attraction in all

kinds of fluid mechanical investigations for a long time.
Much work has been done in simulating 2D flow around
such bluff obstacles in the past. In particular, the 2D flow
around circular cylinders has been studied extensively. In
contrast to many theoretical, experimental, and numerical
data on the flow around circular cylinder over a wide
range of Reynolds numbers, there are very few similar
studies and information on the flow around square bodies
[8-10]. Previous investigations of the flow around
circular cylinders performed with the LBM clearly show
that this method is an appropriate tool for such kinds of
flows [11].
In this work we investigate the flow pattern
phenomena and the topology of the vortex structure
behind the square obstacle in a 2D microchannel for the
range of Reynolds number between 1 to 300.
2. Description of numerical method
For the computations, a 2D 9-bit incompressible
lattice-Boltzmann model (D2Q9) with single time
Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) relaxation collision
1
operator Ω = − ( fα − fα( eq ) ) proposed by Bhatnagar,

τ

Gross and Krook [5] is used
fα ( x + eα δ t , t + δ t ) − fα ( x, t ) = Ωα
(1)
where subscript α indicates the velocity direction ( α
runs from 0 to 8), and δ x, δ t are the lattice grid spacing
and the time step, respectively. The particle speed, c , is
define as c = δ x . The dimensionless relaxation time τ
δt
(2τ − 1) (δ x) 2
is related to the kinematic viscosity as υ =
.
δt
6
And fα ( x, t ) is the density distribution function
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associated with the particle at node x and time t with
discrete velocity eα ,
⎧
⎪
(0, 0),
α =0
⎪
π
⎪
eα = ⎨ c(cos θα ,sin θα ),θα = (α − 1) , α = 1, 2,3, 4
2
⎪
π π
⎪
⎪⎩ 2c(cos θα ,sin θα ),θα = (α − 5) 2 + 4 , α =5,6,7,8
And fα( eq ) ( x, t ) is the corresponding local equilibrium
distribution function, which is determined by
r
r
r 2
⎡
e ⋅ u 9 (eα ⋅ u ) 2 3 ⎛ u ⎞ ⎤
fα( eq ) ( x, t ) = ωα ρ ⎢1 + 3 α 2 +
−
⎜ ⎟ ⎥ (2)
2 c4
2 ⎝ c ⎠ ⎦⎥
c
⎣⎢
This local equilibrium distribution function has to be
computed every time step for every node from the
r
components of the local flow velocity u = (u , v) , the
fluid density ρ , a lattice geometry weighting factor ωα ,

4
1
, ωα =
9
9
α = 5, 6, 7,8 .

ω0 =

for α = 1, 2,3, 4 and ωα =

1
36

for

3. Detail of the test case
The system of interest is a horizontal channel with an
obstacle in the form of a square positioned inside it. The
problem domain and specified boundary condition are
shown in Fig. 1. The size of the obstacle, d , the channel
height, H , and an inflow length l , l = L , define the
5
solid blockage of the confined flow (blockage ratio
β = d H ).

∂u ∂v
=
= 0 . No-slip boundary conditions are prescribed
∂x ∂x
at the body surfaces. At the top and bottom surfaces of
the channel, symmetry conditions simulating a
frictionless wall are used (u = v = 0) .
4. Results and discussion
A Reynolds number range 1 ≤ Re ≤ 300 was
investigated numerically on a 40x250 lattice. For all
cases considered, the channel length and width were set
to 250 and 40 respectively, and the obstacle size 10x10 in
lattice unit was positioned at l = L downstream the
5
entrance of the channel. The blockage ratio was fixed at
β = 1 4 . The following section starts with a description
of the different flow patterns observed with increasing
Re . Furthermore, the computations are analyzed flow
parameter as Strouhal number.
4.1 Flow pattern
Fig. 2. shows computational results by streamline
plot at different Reynolds numbers (Re = 1, 30, 60, 85,
100, 200) , each characterizing a totally different flow
regime. At low Re ≤ 1 , the creeping steady flow past the
square obstacle persists without separation (Fig. 2(a)). A
steady recirculation region of two symmetrically placed
vortices on each side of the wake, as shown in Fig. 2(b)2(c), whose length grows as Re increases. The steady,
elongated and closed near-wake becomes unstable when
Re > Recrit (Fig. 2(d)-2(f)). The value Recrit ≈ 85 was
observed in the present computations. When Re is
further increased as shown in Fig. 3. This phenomenon is
well known as the von von Ka ′rma ′n vortex street , the
wavelength of vortex shedding decreases with rising Re .
Another important change in the flow structure is
observed in the range Re = 86 to 300 , where separation
already starts at the leading edge of the square obstacle.
As will be see below, this strongly influences the
frequency of vortex shedding.

Figure 1. Definition of the geometry and domain.
The dimensionless equations
momentum may be expressed as

for

continuity

and
(a) Re = 1

(b) Re = 30

(c) Re = 60

(d) Re = 85

r
(3)
∇⋅u = 0 ,
r
∂u
1 2r
rr
+ ∇ ⋅ (uu ) = −∇p +
∇u
(4)
Re
∂t
u d
where Re = max is the Reynolds number, umax is the

υ

maximum flow velocity of the parabolic inflow profile
and υ is the kinematic viscosity.
The boundary conditions in this investigation are
as follow. At the inlet, a parabolic velocity inflow profile
is applied. The outflow boundary condition for velocity is
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Figure 2. Streamlines plot around the square obstacle for
different numbers.
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(d) Re = 200
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Figure 3. Velocity profiles around the square obstacle for
different numbers.
4.2 Strouhal number
One important quantity taken into account in the
present analysis is the strouhal number, St , computed
from the obstacle size d , the measured frequency of the
vortex shedding f and the maximum velocity umax at
the inflow
fd
St =
(5)
umax

The characteristic frequency f was determined by a
spectral analysis of time series of the temporal evolution
of u-component of the flow velocity at several points in
the wake behind the obstacle. The simulations show an
increase in the strouhal number with increasing Re . The
Strouhal number has a maximum at about Re = 160 and
decreases again for higher Re while Guo et al. found a
similar curve to that in the present investigation with a
miximum at Re ≈ 160 as shown in Fig. 4.

100

150

200

250

300

350

Re

(b)
Figure 4. Comparison of computed Strouhal number St
for different Reynolds number with data form the
literature. (a) present work( β = 0.25 ); (b) Guo et al.
( β = 0.125 ).
5. Conclusion
In order to generate reliable numerical results, a
newly developed incompressible uniform lattice-BGK
model was applied to investigate that 2D flow around a
square obstacle inside a channel ( β = 0.25 ) in the
Reynolds number range 1 ≤ Re ≤ 300 . We have shown
that our implementation of the lattice-BGK approach
yields reliable results. For stead y flow (Re < 85) , the
results was found for the length of recirculation region.
The unsteady flow computations demonstrate the
capability of the LBA to deal with instantaneous flows.
Strouhal numbers were determined for the Reynolds
number range (Re > Recrit ) . Finally, this method provide
a local maximum of St at Re ≈ 160 .We will further use
this method to simulate with increasing complexity of the
obstacle structure and become highly complex structures.
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เจริญเติบโตของสตอรอเบอร์ร่ี เนื้อหาของบทความเริม่ จากการอธิบาย
ชนิดของโรงเรือนเพาะปลูกสตรอเบอร์รท่ี ่ใี ช้ในสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ระบบตรวจวัดอุ ณหภูมขิ องโรงเรือนควบคุ ม ณ โครงการหลวง
สถานี เ กษตรดอยอ่ า งขาง จ.เชีย งใหม่ จากนั ้น ทํ า การวิเ คราะห์
พฤติกรรมการไหลของอากาศภายในโรงเรือน ด้วยเทคนิคการคํานวณ
พลศาสตร์ของไหล ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ทําให้ทราบถึงพฤติกรรม
การไหลเวียนของอากาศและการกระจายอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน และ
ช่วยให้ได้รูปแบบโรงเรือนทีเ่ หมาะสมกับการปลูกสตรอเบอร์รท่ี ส่ี ถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง

greenhouse type for strawberry growth. It first describes the types
of strawberry greenhouse in agriculture station at Doi Angkarng,
this location is the main research station, Temperature and
humidity data are collected from controlled greenhouse at
agriculture station Doi Angkarng, Chaingmai. Air flow simulation
of controlled greenhouse are simulated by computational fluid
dynamics technique. The simulation results will show the behavior
of air ventilation and temperature distribution in controlled
greenhouse which will help in greenhouse structure development.
The greenhouse is designed and simulated to obtain better air
ventilation for strawberry growth at Angkarng station
Keywords: Computational Fluid Dynamics, CFD, strawberry

คําสําคัญ: การคํานวณการไหลแบบพลศาสตร์, สตรอเบอร์ร่ี

Abstract
This paper presents a study of air ventilation and
temperature distribution in strawberry greenhouse using
Computational Fluid Dynamics technique to obtain an appropriate

1. บทนํา
เนื่องจากในปจั จุบนั มีการเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ี ในตอนเหนือของ
ประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เพราะเป็ นพืชทีม่ รี าคาสูง แต่เนื่องจากสต
รอเบอร์รเ่ี ป็ นพืชทีม่ ตี น้ กําเนิดจากอเมริกา ซึง่ มีความต้องการอุณหภูม ิ
แตกต่ า งกับ สภาวะแวดล้อ มในประเทศไทย จึง จํา เป็ น ต้อ งมีก ารนํ า
โรงเรือนมาช่ว ยในการเพาะปลูก อย่างไรก็ต ามโรงเรือ นที่ใช้ในการ
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เพาะปลู ก สตรอเบอร์ร่ีใ นป จั จุ บ ัน ของประเทศไทยนั น้ ไม่ ไ ด้ ม ีก าร
ออกแบบมาเพือ่ ควบคุมอุณหภูม ิ แต่มไี ว้เพือ่ ป้องกันนํ้าฝนเป็ นหลัก จึง
จําเป็ นต้องมีการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงรูปร่างของโรงเรือน
แนวทางการศึกษาเริม่ ต้นจากสํารวจรูปร่างของโรงเรือนทีใ่ ช้อยู่ใน
ั
ปจจุบนั ณ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และทําการ
เก็บข้อมูลอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนปลูกสตรอเบอร์ร่ี ที่สถานีดงั กล่าว
หลังจากนัน้ นํ าข้อมูลที่ได้มาทําการจําลองสถาวะการไหลของอากาศ
ภายในโรงเรือนอ่างขาง ด้วยระเบียบวิธ ี ไฟไนต์โวลุ่ม ซึง่ เป็ นระเบียบ
วิธหี ลักทีน่ ิยมใช้ในการวิเคราะห์การไหลเวียนอากาศด้วยการคํานวณ
พลศาสตร์ของไหล จากนัน้ ทําการปรับปรุงโรงเรือนให้มคี วามเหมาะสม
กับการเพาะปลูกสตรอเบอร์รม่ี ากขึน้

โดย

g แทนแรงโน้มถ่วงของโลก
วจากความร้อน
์
β แทนสัมประสิทธิการขยายตั
แทนอุ
ณ
หภู
ม
ส
ิ
ม
ั
บู
ร
ณ์
(เคลวิ
น)
T
μ แทนความหนืดสัมบูรณ์

และสมการอนุ รกั ษ์พลังงาน

ρ

∂ ⎛ ∂T
⎛ ∂e ∂e ⎞
∂e
+ ρ ⎜u
+ v ⎟ = ρq +
⎜k
∂t
∂x ⎝ ∂x
⎝ ∂x ∂y ⎠

โดย

⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
⎟ + ⎜ k ⎟ (4)
⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠

e แทนพลังงานภายในต่อมวลหนึ่งหน่วย
k แทนสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน
q แทนปริมาณความร้อน

สมการ 1 ถึง 4 สามารถนํ ามาเขียนให้อยู่ในรูปสมการเมตริกซ์ได้
ดังนี้
∂
∂
∂
{U } + {E} + {F } = 0
∂t
∂x
∂y

(5)

โดย {U } เป็ นเวกเตอร์ทป่ี ระกอบด้วยตัวแปรอนุ รกั ษ์ทไ่ี ม่รคู้ า่ ดังนี้
⎧ρ⎫
⎪ ρu ⎪
⎪ ⎪
{U } = ⎨ ⎬
⎪ ρv ⎪
⎪⎩ 0 ⎭⎪

รูปที่ 1 แสดงภาพโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอร์ร่ี ภายในสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง
2. ทฤษฎี
สมการนาเวียร์ – สโตกส์
สมการอนุรกั ษ์มวล
∂ρ
∂t

+

∂ ( ρu)
∂x

ส่วน {E} และ {F } เป็ นเวกเตอร์ทไ่ี ม่มคี วามหนืดในทิศทาง แกน
X และแกน Y ตามลําดับ
+

∂ ( ρv)
∂y

=0

(1)

ρ แทนความหนาแน่นมวล (mass density)

โดย

t แทนเวลา
u แทนความเร็วของของไหลในแกน x
v แทนความเร็วของของไหลในแกน y
สมการอนุรกั ษ์โมเมนตัม
⎛ ∂u ∂u ∂u ⎞ ∂p
∂2u ∂2u
+v ⎟=−
+ μ(
+
ρ⎜ + u
) + ρg β (T − T ) (2)
x
0
∂y
∂x
∂y ⎠
⎝ ∂t
∂x2 ∂y2

⎛ ∂v

ρ⎜

⎝ ∂t
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+u

∂v
∂x

+v

∂v ⎞

∂p

(6)

∂2v

⎧ ρv ⎫
⎧ ρu ⎫
⎪ ρ uv ⎪
⎪ ρu 2 + P ⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
{
}
=
F
{ E} = ⎨
⎨ 2
⎬
⎬
+
ρ
v
P
ρ
uv
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩ ρ ve − q y ⎭⎪
⎩⎪ ρ ue − q x ⎭⎪

(7)

โดย qx = −k ∂T และ q y = −k ∂T
∂x

∂y

3. การติ ดตัง้ ระบบวัดอุณหภูมิ
ติดตัง้ อุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ ภายในโรงเรือนเพื่อวัดการกระจายตัว
ของอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน จํานวน 10 จุด ดังรูปที่ 2 และ 3

∂2v

⎟ = − + μ( + ) + ρg β (T − T ) (3)
y
0
∂y
∂y ⎠
∂x2 ∂y2
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จากข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ เวลาทีอ่ ุณหภูมสิ งู ทีส่ ดุ อยู่ ณ ช่วงเวลา 13.25 น.
5. การจําลองการไหลของอากาศภายในโรงเรือน
ข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ากการตรวจสอบข้า งต้ น ถู ก นํ า ไปใช้เ ป็ น เงื่อ นไข
ขอบเขตในการจําลองสภาวะอากาศที่เ กิดขึ้นภายในโรงเรือ น โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
อุณหภูมผิ วิ ดิน
15.6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมภิ ายนอกโรงเรือน
28.4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมหิ ลังคา
45.8 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 1 เงือ่ นไขขอบเขตของการจําลองการไหล
รูปที่ 2 แสดงตําแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์ วัดอุณหภูม ิ จากภาพ
ด้านบน

สร้างขอบเขต(Domain) ทีจ่ ะทําการวิเคราะห์การไหล ดังแสดงใน
รู ป ที่ 5 และกํ า หนดเงื่ อ นไขขอบเขตและเงื่ อ นไขเริ่ ม ต้ น ต่ า งๆ
T = 301.4 K
T = 318.8 K

T = 288.6 K

รูปที่ 3 แสดงตําแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ จากภาพ
ด้านหน้า
4. ผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
จากการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนซึง่ สามารถ
นํ า ข้อ มู ล ที่ไ ด้ม าวาดกราฟ ดัง แสดงในรูป ที่ 4 ซึ่ง แสดงอุ ณ หภู ม ิท่ี
เปลี่ยนแปลงตามตําแหน่ งต่างๆ ภายในโรงเรือนที่ทําการตรวจวัด ณ
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางระหว่าง วันที่ 13-14 มีนาคม 2550 โดย
เส้นทึบสีดาํ แสดงถึงช่วงอุณหภูมทิ ส่ี ตรอเบอร์รต่ี อ้ งการ จากรูป แสดง
ให้เห็นว่าช่วงเวลากลางวันนัน้ อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนทีส่ ถานีเกษตร
สูงกว่าอุณหภูมทิ ส่ี ตรอเบอร์รต่ี อ้ งการมาก

รูปที่ 5 แสดงเงือ่ นไขขอบเขต
เมือ่ นําอุณหภูมทิ ไ่ี ด้มาทําการจําลองการไหลภายในโรงเรือน โดย
มีเงื่อนไขขอบเขตของการจําลองการไหลดังในตารางที่ 1 และอุณหภูม ิ
เริม่ ต้น 28.4 °C จะได้พฤติกรรมการไหลดังรูปที่ 6
ผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราการไหลเวียนของอากาศนัน้ มีค่าตํ่า
ทําให้เกิดการสะสมของอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนดังรูปที่ 7

อุณหภูมิอากาศภายในโรงเรื อน

รูป ที่ 4 กราฟแสดงการเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภู ม ิจ ากอุ ป กรณ์
ตรวจวัด

รูปที่ 6 แสดงการไหลของอากาศภายในโรงเรือนด้วยการพล๊อต
เวคเตอร์ความเร็ว
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การออกแบบรูปร่างโรงเรือนใหม่ได้ทําการเปิ ดช่องระบายอากาศ
ด้านบนของโรงเรือน และมีหลังคาชัน้ ที่ 2 เพื่อให้การระบายควมร้อนดี
ขึน้ และป้องกันฝนทีจ่ ะตกลงมาสร้างความเสียหายให้แก่ผลิตผล ดังรูป
ที่ 8

รูปที่ 10 แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนปรับปรุง

รูปที่ 7 แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน

รูปที่ 8 แสดงรูปแบบโรงเรือนทีท่ าํ การปรับปรุงใหม่
จากนัน้ ทําการวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในโรงเรือนอีกครัง้
ด้วยเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริม่ ต้นแบบ เดียวกันกับการจําลอง
ข้างต้น ซึง่ ผลการจําลองทีไ่ ด้แสดงอยูใ่ นรูปที่ 9 และ 10

รูปที่ 9 แสดงการไหลของอากาศภายในโรงเรือนทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
ด้วยการพล๊อตเวคเตอร์ความเร็ว
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จะเห็นได้วา่ เมือ่ ทําการเปิ ดช่องระบายอากาศด้านบนของโรงเรือน
แล้วจะทําให้การกักตัวของความร้อนภายใต้หลังคาโรงเรือนนัน้ ลดลง
ดัง แสดงในรูป ที่ 11 ซึ่ง เป็ น กราฟแสดงการกระจายตัว ของอุ ณ หภู ม ิ
ภายใต้โรงเรือน โดยแกน x แสดงระยะจากพืน้ ถึงหลังคา ส่วนแกน y
แสดงอุณหภูม ิ (°C)

รูปที่ 11 แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมกิ ลางโรงเรือนในระดับความ
สูงต่างๆ
7. สรุปและวิ จารณ์ ผล
ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการนํ าเทคนิคการคํานวณพลศาสตร์ของ
ไหลมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
สตรอเบอร์ร่ไี ด้ด ีข้นึ เนื่ อ งจากมีผลช่ วยลดอุ ณ หภู มทิ ่ีเ กิด ขึ้น ภายใน
โรงเรือน โดยจากการจําลองพบว่า การไหลของอากาศภายในโรงเรือน
เดิมทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกสตรอเบอร์รน่ี นั ้ มีการระบายอากาศทีต่ ่ําทําให้
เกิด การสะสมของอุ ณ หภู ม ิภ ายใต้ โ รงเรือ น ทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิภ ายใน
โรงเรือนสูง จึงไม่เ หมาะกับ การเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ี แต่ เ มื่อ มีก าร
ปรับปรุงให้มกี ารเปิ ดช่องระบายอากาศด้านบนของโรงเรือนแล้ว อากาศ
ทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ด้านบนของโรงเรือน จะไหลเวียนออกสูด่ า้ นนอก ทําให้
ไม่เ กิด การสะสมของปริม าณความร้อ นภายในโรงเรือ น เป็ น ผลให้
อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนมีคา่ ตํ่ากว่ารูปแบบเดิม
ผลการศึกษาในครัง้ นี้ สามารถที่จะใช้เป็ นต้นแบบในการศึกษา
พร้อมทัง้ เปรียบเทียบผลในการศึกษาอื่นต่อไป เช่น การศึกษาในกรณี
ทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือนเป็ นต้น
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ผลกระทบจากความหยาบของผิวสัมผัสต่อการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางที่มีการสัมผัส
เป็ นเส้นของสารหล่อลื่นตามแบบจําลองของคาร์โอ
Effect of surface roughness on elastohydrodynamic lubrication in line contact
with non-Newtonian fluids base on Carreau viscosity model
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการศึกษาผลกระทบ จากความหยาบของผิวสัมผัส
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก ในกรณีทรง
กระบอกกับแผ่นเรียบที่มกี ารสัมผัสเป็ นเส้น เมื่อสารหล่อลื่นที่มพี ฤติ
กรรมเป็ นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยน ทีเ่ ป็ นไปตามแบบจําลองความ
หนืดของคาร์โอ โดยใช้ระเบียบวิธเี พอร์เทอร์เบชัน่ ระเบียบวิธขี องนิว
ตัน-ราฟสันร่วมกับระเบียบวิธมี ลั ติกริด เพื่อศึกษาการกระจายตัวของ
ความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่นและความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่น จาก
การจําลองผลพบว่า ความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงเมื่อผิวสัมผัสเป็ นผิวหยาบ เมื่อความหยาบของผิวสัมผัสมี
ค่าเพิม่ ขึน้ ความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเปลี่ยนแปลงค่าเพิม่ ขึ้น
ความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าลดลง แต่สมั ประสิทธิ ์ความเสียด
ทานมีค่าเพิม่ ขึน้ เมื่อความเร็วของผิวสัมผัสเพิม่ ขึน้ ความดันของฟิ ล์ม
สารหล่อลื่นทีท่ างออกของการสัมผัสและความหนาของฟิ ลม์ สารหล่อลื่น
มีค่าเพิม่ ขึน้ เมื่อภาระทีท่ รงกระบอกกับแผ่นเรียบได้รบั เพิม่ ขึน้ ความ
ดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเพิม่ ขึน้ ความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมี
ค่ า ลด ลง สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานมีค่ า เพิ่ม ขึ้น เมื่อ ขนาดของ
ทรงกระบอกมีค่าเพิม่ ขึน้ ความดันของฟิ ลม์ สารหล่อลื่นมีค่าลดลง ความ
หนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่สมั ประสิทธิ ์ความเสียดทานมี
ค่าลดลง
Abstract
This paper investigates the effect of surface roughness on
elastohydrodynamic lubrication with non-Newtonian fluid base on
Carreau viscosity model for a cylinder on plate in line contact.
The time independent Reynolds equation and elastic equation
were formulated for compressible fluid. Perturbation method,

Newton Raphson method and multigrid method were implemented to obtain the film pressure and film thickness profiles in
the contact region at various loads, speeds, radius and surface
roughness. The simulation results show surface roughness
amplitude has significant affect the film pressure in the contact
region. The film pressure and traction coefficient increase but
minimum film thickness decrease when the roughness amplitude
increases. The film pressure and film thickness both become
increase as the relative velocity of the cylinder and the plate is
increase. For increasing the, film pressure and traction coefficient
increases but film thickness decreases. The film pressure and
traction coefficient decrease but film thickness increase when the
radius of cylinder is increase
1. คํานํา
ในปจั จุบนั การหล่อลื่นแบบฟิ ลม์ บางมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ใน
ระบบหล่อลื่นเพราะสามารถรับภาระได้สงู ตัวอย่างเช่นการหล่อลื่นของ
Roller bearing หรือ Needle bearing แต่การศึกษาการหล่อลื่นแบบ
ฟิลม์ บางเมือ่ สารหล่อลื่นมีพฤติกรรมเป็ นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยนมี
ความสลับซับซ้อนมาก เมือ่ พิจาณาผลจากความหยาบผิวของชิน้ งานซึง่
มีผลกระทบกับการหล่อลื่นแบบฟิ ล์มบางค่อนข้างมาก เป็ นผลให้พฤติ
กรรมของการหล่อลื่นแบบฟิ ล์มบางมีความซับซ้อนยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ในการ
ศึกษาในงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบฟิ ลม์ บางที่
มีการสัมผัสเป็ นเส้น โดยใช้สมการเรย์โนลด์ สําหรับทรงกระบอกกับ
แผ่นเรียบทีม่ ผี วิ ขรุขระ สมการความหนาฟิลม์ ทีพ่ จิ ารณาการเสียรูปของ
ผิว สัม ผัส สมการความสัม พัน ธ์ข องความหนื ด กับ ความดัน สมการ
ความสัมพันธ์ของความหนาแน่ นกับความดัน โดยทําการศึกษาการ
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กระจายของความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่น การกระจายตัวของความ
หนาของฟิ ล์ ม สารหล่ อ ลื่น เมื่อ ทํ า การเปลี่ย นแปลง ความเร็ว ของ
ผิวสัมผัส ภาระทีผ่ วิ สัมผัสได้รบั ขนาดของทรงกระบอกและความหยาบ
ของผิวสัมผัส โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสารหล่อลื่นทีเ่ ป็ น
ของไหลแบบนิวโตเนี่ยน กับสารหล่อลื่นทีเ่ ป็ นของไหลนอนนิวโตเนี่ยน
และกรณีผวิ สัมผัสเป็ นผิวเรียบกับผิวสัมผัสเป็ นผิวหยาบ
2. ทฤษฎี
การจําลองผลพฤติกรรมการหล่อลื่น แบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก
เมื่อสารหล่อลื่นเป็ นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยน ทีเ่ ป็ นไปตามแบบจํา
ลองของคาร์โอ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดเฉือนกับความหนืดจะ
เป็ นไปตามสมการ
μ = μ ∞ + ( μ 0 − μ ∞ ) (1 + λ 2 I )

n −1
2

(1)
∂u

เมือ่ I = second invariant of strain rate , I = ⎛⎜ ⎞⎟
⎝ ∂z ⎠

2

(2)

เมือ่
K=

12u μ0 RX2
b3 PH

(3)

ρH3
ε = ∗
μU

(4)

⎛

⎛

⎝

⎝

μU∗ = μ P ⎜⎜ μ S∗ + ( n − 1) ⎜ μ S∗ −

μ∞ ⎞ ⎛ λ 2 K SH I ∗ ⎞ ⎞
⎟ ⎟ (5)
⎟⎜
μ0 ⎠ ⎝ 1 + λ 2 K SH I ∗ ⎠ ⎟⎠

โดยทีเ่ งือ่ นไขขอบสําหรับสมการเรย์โนลด์
⎛ ∂P ⎞
P ( X IN ) = 0 และ P ( X OUT ) = ⎜
=0
⎟
⎝ ∂X ⎠ X = X OUT

2.2 สมการความหนาฟิ ล์มของสารหล่อลื่น
สมการความหนาฟิ ล์มแบบไร้มติ ิ จะขึ้นอยู่กบั ลักษณะกายภาพ
ของผิวสัมผัสและการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของของผิวสัมผัส
Hi = H0 +

X i2
+ λS 1,i + λS 2,i + δ i
2

ΔX
2π

⎛ X + Xi
X + X i −1
⎞
Pj ln ⎜ i +1
−Xj i
− X j ⎟ (7)
∑
2
2
j =0
⎝
⎠
N

2.3 สมการความหนาแน่ นของสารหล่อลื่น
ความหนาแน่นของสารหล่อลื่นจะขึน้ อยูก่ บั ความดันของฟิลม์ สาร
หล่อลื่น ในรูปแบบไร้มติ ิ [1] จะได้วา่
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(8)

(

(

μ P = exp ( ln μo + 9.67 ) −1 + (1 + 5.1× 10−9 PH P )

Z1

)) (9)

และความหนืดของสารหล่อลื่นทีข่ น้ึ อยูก่ บั ความเครียดเฉือนของ
ฟิลม์ สารหล่อลื่น ในรูปแบบไร้มติ ิ จะได้วา่
μS∗ =

n −1
μ∞ ⎛ μ∞ ⎞
2
∗
+ ⎜1 −
⎟ (1 + λ K SH I ) 2
μ0 ⎝ μ0 ⎠

(10)

2.5 สมการสมดุลแรง
ภาระแบบไร้มติ ิ ทีท่ รงกระบอกกับแผ่นเรียบได้รบั จะเท่ากับผลรวม
ของแรงทีก่ ระทําผ่านฟิลม์ ของสารหล่อลื่น
X OUT
X IN

PdX =

π

(11)

2

2.6 สัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทาน
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทรงกระบอกกับแผ่น
์
เรียบ ในรูปแบบไร้มติ ิ
⎛ μ uR ⎞
fw = ⎜ 0 X ⎟
⎝ wz′ b ⎠

X OUT

∫

X IN

⎛μ
⎜
⎝H

⎞ ⎛ ∂u%
⎟⎜
⎠ ⎝ ∂Z

⎞
⎟ dX
Z =0 ⎠

(12)

3. ผลการคํานวณ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบฟิ ล์มบางใน
สภาวะคงตัว ซึง่ คุณสมบัตขิ องทรงกระบอกและแผ่นเรียบและสารหล่อ
แสดงตาม ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องวัสดุ
คุณสมบัตขิ องวัสดุ
Modulus of Elasticity, GPa
Density, kg/m3
Poison ratio
Specific Heat, J/(kg-K)
Thermal Conductivity, W/(m-K)

ทรงกระบอก
200
7750
0.30
460
24.9

แผ่นเรียบ
200
7750
0.30
460
24.9

(6)

เมือ่
δi = −

0.6 × 10 −9 PH P
1 + 1.7 × 10 −9 PH P

2.4 สมการความหนื ดของสารหล่อลื่น
ความหนืดของสารหล่อลื่นจะขึน้ อยูก่ บั ความดันของฟิลม์ สารหล่อ
ลื่น ในรูปแบบไร้มติ ิ [2] จะได้วา่

∫

2.1 สมการเรย์โนลด์
โดยการใช้เทคนิคการแก้ปญั หาด้วยวิธกี าร Perturbation Method
ได้สมการเรย์โนลด์ สําหรับการสัมผัสเป็ นเส้น ในรูปแบบไร้มติ ิ
∂ ⎛ ∂P ⎞
∂
∂
(ρH ) + K ∗ (ρH )
⎜ε
⎟=K
∂X ⎝ ∂X ⎠
∂X
∂t

ρ = 1+

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องสารหล่อลื่น [13]
คุณสมบัตขิ องสารหล่อลื่น
Inlet density, kg/m3
Low shear strain rate viscosity, Pa-s
High shear strain rate viscosity, Pa-s
Time relaxation, s
Flow index
Viscosity-Pressure index

PAO 100
834.00
0.0698
0.0000
4.657 x 10-7
0.625
0.3917
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ผลการจําลองการหล่อลื่นแบบฟิ ลม์ บางทีม่ กี ารสัมผัสแบบเส้น เมือ่
ลักษณะของทรงกระบอกและแผ่นเรียบรวมทัง้ พิกดั ทีใ่ ช้ในการจําลองผล
แสดงตามรูปที่ 1
การจําลองผลด้วยสารหล่อลื่น PAO-100 เมือ่ ไม่คดิ ผลจากความ
หยาบของผิวสัมผัส แผ่นเรียบไม่มกี ารเคลื่อนที่ ทรงกระ บอกหมุนด้วย
ความ เร็ว 3.0 m/s รับภาระทีไ่ ด้รบั 300,000 N/m ได้การกระจายความ
ดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นและความหนาของฟิ ลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูป
ที่ 2

รูปที่ 3 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นเมือ่ ผิวสัมผัสรับภาระต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของทรงกระบอก แผ่นเรียบ และพิกดั ทีใ่ ช้
ในการจําลองผล

รูปที่ 2 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และ
ความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่น
พบว่าทีบ่ ริเวณใกล้ทางออกของช่วงการสัมผัส จะพบว่าความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นจะมีคา่ ลดลงอย่างรวดเร็ว จากนัน้ จึงมีคา่ เพิม่ ขึน้
ความดันมีคา่ ลดลงแล้วเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ก่อนทีจ่ ะมีคา่ ลดลงซึง่ เรียก
ว่า Pressure Spike
เมือ่ เปลีย่ นแปลงภาระทีก่ ระทําต่อทรงกระบอกและแผ่นเรียบต่างๆ
ผิวสัมผัสของทรงกระบอกหมุนด้วยความเร็ว 3.0 m/s ในกรณีไม่คดิ ผล
จากความหยาบของผิวสัมผัส จะได้การกระจายความดันของฟิลม์ สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 3

ความหนาฟิ ล์มน้ อยสุด ในกรณีท่สี ารหล่อลื่นเป็ น ของไหลนิวโต
เนี่ยนกับสารหล่อลื่นทีเ่ ป็ นของไหลนอนนิวโตเนี่ยน ไม่คดิ ผลจากความ
หยาบของผิวสัมผัส พบว่าเมื่อภาระทีผ่ วิ สัมผัสได้รบั เพิม่ ขึน้ ความหนา
ฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ ลดลง ความหนาฟิ ลม์ น้อยสุดกรณีสารหล่อลื่นเป็ นของ
ไหลนอนนิวโตเนี่ยนจะมีค่าน้อยกว่า เมื่อสารหล่อลื่นเป็ นของไหลนิวโต
เนี่ยน ซึ่งเป็ นผลมาจากความเครียดเฉื อนมีค่าเพิม่ ขึ้นเมื่อภาระที่ผวิ
สัมผัสได้รบั เพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้ความหนืดของสารหล่อลื่นทีเ่ ป็ นของไหล
นอนนิวโตเนี่ยนลดลง แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดเมือ่ ผิวสัมผัส
รับภาระต่างๆ
เมือ่ เปลีย่ นแปลงความเร็วของทรงกระบอกต่างๆ ทีภ่ าระทรงกระ
บอกกับแผ่นเรียบ 300,000 N/m ในกรณีไม่คดิ ผลจากความหยาบของ
ผิวสัมผัส จะได้การกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นและความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 5

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

189

รับภาระทีไ่ ด้รบั 300,000 N/m ได้การกระจายความดันของฟิลม์ สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 9

รูปที่ 5 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีค่ วามเร็วของผิวสัมผัสต่างๆ
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดในกรณีทส่ี ารหล่อลื่นเป็ น ของไหลนิวโต
เนี่ยนกับสารหล่อลืน่ ทีเ่ ป็ นของไหลนอนนิวโตเนี่ยน พบว่าเมือ่ ความเร็ว
ของผิวสัมผัสเพิม่ ขึน้ ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ เพิม่ ขึน้ ความหนาฟิลม์
น้อยสุดกรณีสารหล่อลื่น เป็ นของไหลนอนนิวโตเนี่ยนจะมีคา่ เพิม่ ขึน้ ใน
อัตราทีล่ ดลงกว่าเมือ่ สารหล่อลื่นเป็ นของไหลนิวโตเนี่ยน เป็ นผลมาจาก
ความ เครียดเฉือนมีคา่ เพิม่ ขึน้ ทําให้ความหนืดของสารหล่อลื่นลดลง
แสดงดังรูปที่ 6
เมือ่ เปลีย่ นแปลงขนาดของทรงกระบอกต่างๆ ทีภ่ าระทรงกระบอก
กับแผ่นเรียบ 300,000 N/m และความเร็วของทรงกระบอก 3.0 m/s ใน
กรณีไม่คดิ ผลจากความหยาบของผิวสัมผัส จะได้การกระจายความดัน
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นและความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 7
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ ขนาดของทรงกระบอกมีขนาด
เพิม่ ขึน้ แสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 6 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดทีค่ วามเร็ว
ของผิวสัมผัสต่างๆ
เมือ่ คิดผลจากความหยาบของแผ่นเรียบที่ 0.2 μm โดยทีข่ องแผ่น
เรียบไม่มกี ารเคลื่อนทีแ่ ละทรงกระบอกหมุนด้วยความเร็ว 3.0 m/s
190

รูปที่ 7 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีข่ นาดของทรงกระบอกต่างๆ

รูปที่ 8 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดทีข่ นาดของ
ทรงกระบอกต่างๆ

รูปที่ 9 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความ
หนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นเมือ่ คิดความหยาบผิวสัมผัส
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เมือ่ เปลีย่ นแปลงความหยาบผิวของแผ่นเรียบต่างๆ ทีภ่ าระทรง
กระบอกกับแผ่นเรียบ 300,000 N/m และความเร็วของทรงกระบอก
3.0 m/s ได้การกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นและความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 10 พบว่าเมือ่ ความหยาบของผิวมี
ค่าเพิม่ ขึน้ ความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ เพิม่ ขึน้ แต่ความหนาของ
ฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ ลดลง
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ ลดลง แต่สมั ประสิทธิความเสี
ยดทานมี
์
ค่าเพิม่ ขึน้ เมือ่ ความหยาบผิวของแผ่นเรียบมีคา่ เพิม่ ขึน้ แสดงดังรูปที่ 11
เมือ่ เปลีย่ นแปลงภาระทีก่ ระทําต่อทรงกระบอกและแผ่นเรียบต่างๆ
ผิวสัมผัสของทรงกระบอกหมุนด้วยความเร็ว 3.0 m/s ในกรณีความ
หยาบของแผ่นเรียบที่ 0.2 μm จะได้การกระจายความดันของฟิลม์ สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่น แสดงดังรูปที่ 12 พบว่าเมือ่
ภาระทีก่ ระทําต่อทรงกระบอกและแผ่นเรียบมีคา่ เพิม่ ขึน้ ความดันของ
ฟิลม์ สารหล่อลื่นในช่วงการสัมผัสมีคา่ เพิม่ ขึน้ แต่ความหนาของฟิลม์ สาร
หล่อลื่นมีคา่ ลดลง
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ ลดลง แต่สมั ประสิทธิความเสี
ยดทานมี
์
ค่าเพิม่ ขึน้ เมือ่ ภาระทีก่ ระทําต่อทรงกระบอกและแผ่นเรียบมีคา่ เพิม่ ขึน้
โดยทีค่ า่ สัมประสิทธิความเสี
ยดทาน ในกรณีคดิ ความหยาบผิวจะมีคา่
์
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แสดงดังรูปที่ 13
เมือ่ เปลีย่ นแปลงความเร็วของทรงกระบอกต่างๆ ทรงกระบอกและ
แผ่นเรียบรับภาระ 300,000 N/m กรณีความหยาบของแผ่นเรียบที่ 0.2
μm จะได้การกระจายความดันของฟิลม
์ สารหล่อลื่นและความหนาของ
ฟิลม์ สารหล่อลื่นแสดงดังรูปที่ 14 พบว่าเมือ่ ความเร็วของทรงกระบอกมี
ค่าเพิม่ ขึน้
ความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นในช่วงการสัมผัสและความ
หนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ เพิม่ ขึน้
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ มีคา่ เพิม่ ขึน้
สัมประสิทธิ ์ความเสียด
ทานในกรณีผวิ สัมผัสเป็ นผิวหยาบมีคา่ ลดลง แต่กรณีผวิ สัมผัสเป็ นผิว
เรียบ สัมประสิทธิ ์ความเสียดทานมีคา่ ลดลง แสดงดังรูปที่ 15

เรียบที่ 0.2 μm จะได้การกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นและ
ความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นแสดงดังรูปที่ 16 พบว่าเมือ่ ขนาดของ
ทรงกระบอกมีคา่ เพิม่ ขึน้
ความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นในช่วงการ
สัมผัสมีคา่ ลดลงแต่ความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ เพิม่ ขึน้
ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ มีคา่ เพิม่ ขึน้ แต่สมั ประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
มีคา่ ลดลง ในกรณีผวิ สัมผัสเป็ นผิวหยาบสัมประสิทธิความเสี
ยดทานมี
์
ค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมือ่ ขนาดทรงกระบอกเพิม่ ขึน้ จากนัน้ มีคา่
ใกล้เคียงกับกรณีผวิ แสดงดังรูปที่ 17

รูปที่ 11 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดและสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานทีค่ วามหยาบผิวของแผ่นเรียบต่างๆ

รูปที่ 12 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีภ่ าระต่างๆ กรณีผวิ หยาบ

รูปที่ 10 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีค่ วามหยาบผิวของแผ่นเรียบต่างๆ
เมือ่ เปลีย่ นแปลงขนาดของทรงกระบอกต่างๆ ทรงกระบอกและ
แผ่นเรียบรับภาระ 300,000 N/m โดยทีข่ องแผ่นเรียบไม่มกี ารเคลื่อนที่
และทรงกระบอกหมุนด้วยความเร็ว 3.0 m/s กรณีความหยาบของแผ่น
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รูปที่ 13 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดและสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานทีภ่ าระต่างๆ กรณีผวิ เรียบกับผิวหยาบ

รูปที่ 14 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีค่ วามเร็วต่างๆ กรณีผวิ หยาบ

รูปที่ 15 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดและสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานทีค่ วามเร็วต่างๆ กรณีผวิ เรียบกับผิวหยาบ
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รูปที่ 16 แสดงการกระจายความดันของฟิลม์ สารหล่อลืน่ และความหนา
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีท่ รงกระบอกขนาดต่างๆ กรณีผวิ หยาบ

รูปที่ 17 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นน้อยสุดและสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานทีท่ รงกระบอกขนาดต่างๆ กรณีผวิ เรียบกับผิวหยาบ
4. สรุป
จากการจําลองผล พฤติกรรมการหล่อลื่นแบบฟิ ล์มบางด้วยสาร
หล่อลื่นที่มีพฤติกรรมเป็ นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยน ที่เป็ นไปตามแบบ
จําลองความหนืดของคาร์ โอ สรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 ความหยาบของผิวสัมผัสส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงความดัน
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นมาก เมือ่ ความหยาบของผิวสัมผัสมีค่าเพิม่ ขึน้ การ
เปลีย่ นแปลงความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่น และสัมประสิทธิความเสี
ยด
์
ทานมีคา่ เพิม่ ขึน้ แต่ความหนาฟิลม์ น้อยสุดมีคา่ ลดลง
4.2 เมื่อภาระทีผ่ วิ สัมผัสได้รบั เพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงความดัน
ของฟิ ล์มสารหล่อลื่น สัมประสิทธิความเสี
ยดทานมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่ความ
์
หนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ ลดลง
4.3 เมือ่ ความเร็วของผิวสัมผัสเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงความดัน
ของฟิ ล์มสารหล่อลื่น และความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่น มีค่าเพิม่ ขึน้
แต่สมั ประสิทธิความเสี
ยดทานมีคา่ ลดลง
์
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4.4 เมือ่ ขนาดของทรงกระบอกเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงความดัน
ของฟิลม์ สารหล่อลื่นและสัมประสิทธิความเสี
ยดทานมีคา่ ลดลง แต่ความ
์
หนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นมีคา่ เพิม่ ขึน้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในบทความ

X

semi-width of Hertzian contact, m,

λ time relaxation, s
λS1 ความหยาบของผิวสัมผัสของแผ่นเรียบ, m,

λS1 = zM sin ⎜⎜ ⎜

λS 2 ความหยาบของผิวสัมผัสของทรงกระบอก, m,

Young Modulus of Plate, Pa
E2 Young Modulus of cylinder, Pa
E ′ Equivalent modulus of elasticity, Pa,

⎛ ⎛ 2π ⎞ ⎞
⎟ x ⎟⎟
⎝ ⎝ λW 2 ⎠ ⎠

λS 2 = zM sin ⎜⎜ ⎜

λW 1 Amplitude wave length ของผิวสัมผัสของแผ่นเรียบ, m
λW 2 Amplitude wave length ของผิวสัมผัสของทรงกระบอก, m

2
⎛ 1 − υ ⎞ ⎛ 1 − υ12 ⎞
⎜
⎟+⎜
⎟
⎝ E2 ⎠ ⎝ E1 ⎠
2
2

h

lubricant film thickness, m

H

dimensionless film thickness,

I∗

dimensionless second invariant of strain rate, I ∗ = ⎛⎜

n
p

h

H=

⎛ b2 ⎞
⎜
⎟
⎝ RX ⎠

SX ⎞
⎟
⎝H ⎠

K SH dimensionless parameter,

⎛ uR ⎞
K SH = ⎜ 2X ⎟
⎝ b ⎠

2

power law index
film pressure, Pa
1

PH
P

W′ 2
Hertzian’s contact pressure, Pa, PH = E ′ ⎛⎜ ⎞⎟
⎝ 2π ⎠
p
dimensionless pressure,
P=
PH

r2

รัศมีของแผ่นเรียบ, m
รัศมีของทรงกระบอก, m

RX

radii of curvature , m ,

r1

S X slip ratio,

1
1 1
= +
RX rX rY
SX =

t

เวลา, s

t∗

dimensionless time,

u1
u2

ความเร็วผิวสัมผัสของแผ่นเรียบ, m/s
ความเร็วผิวสัมผัสของทรงกระบอก, m/s

u

ความเร็วเฉลีย่ ของผิวสัมผัส, m/s, u =

wz′

Applied load, N

W′

Dimensionless load,

x

coordinate, m

t∗ =

x
b

⎛ ⎛ 2π ⎞ ⎞
⎟ x ⎟⎟
⎝ ⎝ λW 1 ⎠ ⎠

⎛ 8W ′ ⎞ 2
b = RX ⎜
⎟
⎝ π ⎠

E1

E′ =

X=

z M ความหยาบสูงสุดของผิวสัมผัส, m

1

b

dimensionless coordinates,

u2 − u1
V

t
⎛b⎞
⎜ ⎟
⎝u ⎠

u2 + u1
2

W′ =

w′
E ′RX

2

λS1 ความหยาบของผิวสัมผัสของทรงกระบอกแบบไร้มติ ,ิ
λ
λS1 = S21
⎛b ⎞
⎜
⎟
⎝ RX ⎠

λS 2 ความหยาบของผิวสัมผัสของแผ่นเรียบแบบไร้มติ ,ิ
λ
λS 2 = S22
⎛b ⎞
⎜
⎟
⎝ RX ⎠

ρ
ρ0
ρ
μ0
μ∞
υ1
υ2

lubricant density, kg/m3
lubricant density at ambient pressure, kg/m3
dimensionless density,
ρ = ρ ρ0
viscosity at low shear strain rate, Pa-s
viscosity at high shear strain rate, Pa-s
Poison ratio of Plate
Poison ratio of cylinder
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Study on Natural Ventilation
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาและวิเ คราะห์ ล ัก ษณะของอาคารที่
เหมาะสมทีท่ าํ ให้เกิดสภาวะสุขสบายเชิงความร้อนทีม่ ากสุดด้วยวิธกี าร
ระบายอากาศโดยธรรมชาติ โดยเน้นการวิเคราะห์ถงึ ทิศทางการวางตัว
และขนาดของช่องเปิดรับลมทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
โปรแกรม EnergyPlus ถูกนํ ามาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์
หาค่า PMV (Predicted Mean Vote) จากการระบายอากาศโดยวิธ ี
ธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ในแบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ 2 แบบ คือ อาคารพาณิชย์
2 ชัน้ และบ้านเดีย่ ว 1 ชัน้ ในทิศทางการวางตัวต่าง ๆ ของอาคาร ดังนี้
0 30 60 90 120 และ 150 องศา เทียบกับทิศเหนือโดยวัดตามเข็ม
นาฬิกา และใช้ท ิศทางนี้ในการศึกษาผลกระทบต่อขนาดช่องเปิ ดต่ อ
ชั ่วโมงความสุขสบายเชิงความร้อน
จากการศึกษาพบว่า ทิศทางการวางตัวที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
อาคารคือการวางตัวอาคารหรือบ้านในแนว 0 องศา เทียบกับทิศเหนือ
และขนาดของช่องเปิ ดทีด่ ที ส่ี ุดควรมีค่าของอัตราส่วนช่องเปิ ดต่อผนังที่
ใกล้เคียง 0.3
Abstract
A study and analysis on optimum building envelop that
provides the most desirable thermal comfort condition through
natural ventilation method is done in this research. The study is
concentrated on building orientation and suitable dimension for
building openings
The EnergyPlus program is used as a tool to analyze the
PMV value (Predicted Mean Vote) resulted from natural
ventilation for 2 building models, i.e., 2 story commercial building
and single story residential building. These buildings are oriented
as follow; 0 30 60 90 120 and 150 degree with respect to the

north in the clockwise direction. These orientations are used to
study the effect of opening dimension to the number of thermal
comfort hours.
The study reveals that the appropriate orientation of the
building is 0 degree with respect to the north direction and the
optimum opening to wall ratio is close to 0.3.
1. บทนํา
การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ เป็ นกระบวนการทีอ่ าศัยการ
เคลื่อ นที่ข องมวลอากาศในการพัด พาเอาความร้อ นออกไปจากตัว
อาคารโดยไม่อาศัยเครื่องมือหรืออุ ปกรณ์ ทําความเย็นใดๆ แต่อาศัย
ความแตกต่ า งของความดันอากาศ ซึ่ง ทํา ให้เ กิด ผลทางธรรมชาติท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ ผลจากกระแสลมและผลจากแรงลอยตัวของ
อากาศ ดังนี้
- ผลจากกระแสลม
เมื่อมีกระแสลมเคลื่อนทีผ่ ่านตัวอาคาร อากาศจะถูกบังคับให้หยุด
นิ่งลงเนื่องจากเกิดการปะทะกับผนังของอาคาร ทําให้ความดันอากาศ
ณ ตําแหน่งนี้เพิม่ สูงขึน้ กว่าความดันของกระแสลมทีพ่ ดั ผ่านตัวบ้าน ใน
ั ่ จ ะมีค่ า ตํ่ า ลง
ขณะเดีย วกัน ความดัน อากาศภายนอกอาคารอีก ฝ งก็
ดังนัน้ จึงทําให้เกิดการไหลของอากาศเข้าสูต่ วั อาคารและผ่านออกไปอีก
ด้าน
- ผลจากแรงลอยตัวของอากาศ
โดยธรรมชาติอากาศร้อนจะมีความหนาแน่ นตํ่ากว่าอากาศทีเ่ ย็น
กว่า ดังนัน้ อากาศร้อนภายในตัวอาคารก็จะลอยตัวสูงขึน้ อากาศส่วนที่
เย็นกว่าก็จะอยู่ดา้ นล่าง และถ้าอากาศทีอ่ ยู่ภายนอกอาคารมีอุณหภูม ิ
ตํ่ากว่าอากาศภายในอาคารทีร่ ะดับหน้าต่างหรือประตูเดียวกัน ซึง่ ก็คอื
ความหนาแน่ นของอากาศภายนอกอาคารสูงกว่าอากาศภายในอาคาร
ผลจากความแตกต่างของความหนาแน่ นนี้จะทําให้เกิดความแตกต่าง
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ของความดันอากาศขึน้ ทําให้มอี ากาศไหลจากภายนอกอาคารเข้าสู่
อาคารแล้วลอยตัวไหลต่อขึน้ สูด่ า้ นบนของตัวอาคารในทีส่ ดุ
การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาตินนั ้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภายในอาคารหลายประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อ
รักษาคุณภาพความบริสุทธิของอากาศในอาคาร เช่น ก๊าซออกซิเจน
เป็ นต้น ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับความต้องการของมนุ ษย์ รวมทัง้
ระบายอากาศเสียและมลภาวะต่างๆออกจากตัวอาคาร จึงเรียกการ
ระบายอากาศในลักษณะนี้ว่า การระบายอากาศเพื่อสุขภาพ (Health
Ventilation) ประการที่สองเพื่อสร้างภาวะความสุขสบายเชิงความ
ร้อนขึน้ ในอาคารในแง่ของการถ่ายเทความร้อน ซึง่ โดยทัวไปพิ
่
จารณา
จากปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความสุขสบายเชิงความร้อนกับมนุ ษย์ทส่ี าํ คัญๆ 3
ปจั จัย ได้แก่ อุณหภูม ิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม โดยอาศัย
หลัก การถ่ า ยเทความร้อ นในแง่ข องการพาความร้อ นเป็ น สํา คัญ ซึ่ง
ลักษณะการระบายอากาศนี้ จะถูกเรียกว่า การระบายอากาศเพือ่ ภาวะ
สุขสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort Ventilation) และประการ
สุดท้ายเพื่อรักษาสภาพความเย็น และระบายความร้อนแก่โครงสร้าง
อาคาร โดยทีเ่ มือ่ สภาพอุณหภูมภิ ายในอาคารสูงกว่าภายนอก การพัด
พาของอากาศจะสามารถป้ องกัน การถ่ า ยเทความร้อ นเข้า สู่ภ ายใน
อาคาร ทีจ่ ะมีผลต่อผูใ้ ช้อาคาร ไม่วา่ จะเป็ นการแผ่รงั สีความร้อน หรือ
การนําความร้อนทีเ่ กิดจากการเก็บกักความร้อนในตัวมวลสารของวัสดุ
ประกอบอาคาร การระบายอากาศในลักษณะนี้ เรียกว่า การระบาย
อากาศสําหรับโครงสร้าง (Structural Ventilation) [1]
2 ความสุขสบายเชิ งความร้อน (THERMAL COMFORT)
ความสุขสบายเชิงความร้อน เป็ นฟงั ก์ชนที
ั ่ ข่ น้ึ กับตัวแปร 6 ตัวคือ
ความชืน้ สัมพัทธ์ (relative humidity) อุณหภูมกิ ระเปาะแห้ง (dry bulb
temperature) ความเร็วลม (air velocity) อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของการแผ่รงั สี
(mean radiant temperature) ค่าความเป็ นฉนวนของเครื่องแต่งกาย
(clothing insulation) อัตราการเผาผลาญพลังงาน (metabolism rate)
โดยตัวแปร 4 ตัวแรกเป็ นตัวแปรภายนอกทีใ่ ช้เครือ่ งมือวัดได้โดยตรง
ส่วนตัวแปร 2 ตัวสุดท้ายเป็ นตัวแปรภายในซึง่ ขึน้ กับแต่ละบุคคล ตัว
แปรทัง้ 6 ตัวได้ถูกนํ ามาวิเคราะห์และเก็บข้อมูลจากการทดลองเพื่อ
สร้างระดับความสุขสบายเชิงความร้อน วัดเป็ นระดับคะแนน 7 ระดับได้
ดังนี้ +3 = ร้อน +2 = อุ่น +1 = อุ่นเล็กน้อยแต่ยงั มีความสบาย 0 =
สบาย -1 = เย็นเล็กน้อยแต่ยงั มีความสบาย -2 = เย็น -3 = หนาว
Fanger [3] ได้ส ร้า งความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรทัง้ หมดกับ ระดับ
ความสุขสบายเชิงความร้อนดังกล่าว ในรูป PMV (Predicted Mean
Vote) เพื่อใช้ในการคาดคะเนสภาวะแวดล้อมกับระดับความสุขสบาย
เชิงความร้อน โดยมีสมการดังนี้
PMV = [0.303 exp( −0.036 M ) + 0.028]L
(1)
โดย
M = อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย (rate of metabolic
heat production, W/m2)
L คือ ภาระความร้อนของร่างกายซึง่ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่าง
ความร้ อ นที่เ กิ ด ขึ้น ภายในกับ ความร้ อ นที่ร่ า งกายสู ญ เสีย ให้ ก ับ
สภาพแวดล้อมจริง
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3. รูปแบบจําลองบ้านและข้อกําหนด
ลัก ษณะรูปแบบจําลองของอาคารได้ออกแบบไว้ 2 รูปแบบคือ
แบบอาคารพาณิชย์สองชัน้ และบ้านเดี่ยวชัน้ เดียวดังแสดงในรูปที่ 1
โดยบ้านเดีย่ ว 1 ชัน้ มี 2 โซนความร้อน (Thermal Zone) คือ บริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ มี 4 โซนความร้อน
คือ บริเ วณด้า นหน้ า ชัน้ บน ด้ า นหลัง ชัน้ บน ด้ า นหน้ า ชัน้ ล่ า งและ
ด้านหลังชัน้ ล่าง
บริเวณด้านหลัง
บริเวณด้านหน้า

แสดงด้านหน้าของบ้านเดีย่ ว 1 ชัน้

แสดงด้านข้างของบ้านเดีย่ ว 1 ชัน้
ก.
บริเวณชัน้ บนด้านหลัง (Zone2B)
บริเวณชัน้ ล่างด้านหลัง (Zone1B)

บริเวณชัน้ บนด้านหน้า (Zone2F)

บริเวณชัน้ ล่างด้านหน้า (Zone1F)

แสดงด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้
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แสดงด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ (ตอนกลาง)
ข.
รูปที1่ แสดงลักษณะขนาดของอาคาร
(ก) บ้านเดีย่ ว 1 ชัน้ (ข) อาคารพาณิชย์สองชัน้
3.1 แนวการวางตัวของบ้าน
งานวิจ ยั นี้ พ ิจ ารณาแนวการวางตัว ของบ้า นเพื่อ ดูผ ลต่ อ สภาพ
อากาศภายในอาคารทัง้ 2 แบบข้า งต้น ในทิศ ทางต่ า งๆ 6 ทิศ ทาง
ด้วยกันโดยคิดจากการทํา มุมของแกนตามยาวของบ้านกับทิศเหนื อ
(มุมα) ในทิศตามเข็มนาฬิกา ดังแสดงในรูปที่ 2 ได้แก่
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 0 องศากับทิศเหนือ
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 30 องศากับทิศเหนือ
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 60 องศากับทิศเหนือ
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 90 องศากับทิศเหนือ
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 120 องศากับทิศเหนือ
- แกนตามยาวของบ้านวางทํามุม 150 องศากับทิศเหนือ
โดยทีข่ นาดช่องเปิดของอาคารจะถูกกําหนดไว้คงทีต่ ามรูปที่ 1

รูปที่ 2 มุมของแกนตามยาวของบ้านกับทิศเหนือ (มุมα)
3.2 การเปิ ดของช่องเปิ ด
ช่องเปิ ดทัง้ หมดคือ หน้าต่างและประตูทงั ้ หมด ถูกกําหนดให้เปิ ด
เต็มทีต่ ลอดทัง้ 24 ชม. ตลอดปี และเพื่อเป็ นการศึกษาขนาดของช่อง
เปิ ด ที่ส่ ง ผลต่ อ สภาพอากาศภายในบ้า น ขนาดของช่ อ งเปิ ด จะถู ก
เปลีย่ นแปลงไปทัง้ หมด 4 เงือ่ นไข นอกเหนือไปจากทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 1
ภายหลังทราบทิศที่เหมาะสมสําหรับการวางตัวอาคารแล้ว โดยให้ค่า
สัดส่วนของพืน้ ทีช่ ่องเปิ ดกับผนังด้านทีช่ ่องเปิ ดนัน้ วางอยู่( Aopening ) มี
Awall

ค่าเท่ากับ 0.1 0.3 0.5 และ 0.7 ตามลําดับ
3.3 ช่วงเวลาที่พิจารณา
การวิเคราะห์กระทําทุกชัวโมงในทุ
่
กวันตลอดทัง้ ปี

ในแบบจําลองนี้ ได้กําหนดภาระความร้อ นภายในที่จํา เป็ นไว้ 2
ชนิด ได้แก่ ภาระความร้อนจากคน และภาระความร้อนจากหลอดไฟ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ภาระความร้อนจากคน
กําหนดให้จํานวนคนในอาคารมีจํานวน 3 คนต่อพืน้ ที่ 96 ตาราง
เมตรซึง่ คิดเป็ น 0.03125 คนต่อตารางเมตร โดยให้คนทัง้ หมดอาศัยอยู่
ในบ้านในเวลา 24.00 น. ถึง 6:00 น และ 16:00 น. ถึง 24:00 น. ส่วน
ในเวลา 6:00 น. ถึง 16:00 น. กําหนดให้มคี นอยู่ภายในบ้านเพียงครึง่
เดียว
กําหนดเสือ้ ผ้าของคนในบ้านเป็ น 2 ชุด ดังนี้
1. ชุดใส่เวลากลางวัน (เวลา 6:00 น. ถึง 15:00 น.)
ค่าความเป็ นฉนวนของเสือ้ ผ้า (clo)
men's brief
0.04
straight trouser
0.24
short sleeve
0.19
รวม
0.57
2. ชุดใส่เวลากลางคืน (เวลา 24:00 น. ถึง 6:00 น. และ
15:00 น. ถึง 24:00 น.)
ค่าความเป็ นฉนวนของเสือ้ ผ้า (clo)
men's brief
0.04
walking shorts
0.15
T-shirt
0.08
0.27
รวม
กําหนดให้กจิ กรรมของคนภายในบ้านเป็ นดังนี้
ระดับการเผาผลาญ
เวลา
กิจกรรม
พลังงาน (W/m2)
24:00 – 6:00
การนอนหลับ
40
6:00 – 7:00
การเดิน
115
7:00 – 17:00
ทํางานบ้าน
115
17:00 – 18:00
การทําอาหาร
150
18:00 – 20:00
พักผ่อน
60
20:00 – 24:00
การนอนหลับ
40
- ภาระความร้อนจากหลอดไฟ
กําหนดให้ค่าการส่องสว่างภายในบ้านมีค่า 350 – 750 lux ทําให้
ต้องใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W ความส่องสว่าง 3250 lm จํานวน
6 หลอด รวมเป็ น 216 W ในแต่ละบริเวณโซนความร้อนของอาคาร
พาณิชย์ สําหรับบ้านเดีย่ วนัน้ มีค่า 432 W และ 216 W ในบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังตามลําดับ
การเปิ ดไฟในบ้านกําหนดให้มปี ริมาณการเปิ ดไฟคิดเป็ นร้อยละ
การใช้งานดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งมีการให้เปิ ดใช้ไฟสูงสุดในช่วง 17:00
น. ถึง 20:00 น. และมีการใช้ไฟเล็กน้อยในช่วงเวลาอื่น

3.4 ภาระความร้อน
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รูปที่ 3 ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดใช้หลอดไฟ
3 . 5 สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ข อ ง ช่ อ ง เ ปิ ด (Discharge
Coefficient)
รูปแบบของช่องเปิ ดแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยค่าสัมประสิทธิอัตรา
การไหลของช่องเปิ ดมีค่าระหว่าง 0.5342- 0.5725 ตามทิศทางของลม
ทีม่ าปะทะ
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิของอัตราการไหลของหน้าต่าง [1]

4 การวิ เคราะห์สภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
จากสภาพอากาศภายในกรุงเทพมหานคร ณ ตําแหน่ ง ละติดจูด
13.55 องศาเหนือ ลองติจดู ที่ 100.35 องศาตะวันออก เวลามาตรฐาน
+7 ชั ่วโมง สามารถสรุปเป็ นข้อมูลหลัก ๆ ได้ 4 ข้อมูล ได้แก่ อุณหภูม ิ
อากาศ ความชืน้ สัมพัทธ์ ทิศทางลม และความเร็วเฉลีย่ ของลม ดังนี้
อุณหภูมขิ องอากาศจะมีค่าสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น.
ถึง 15.00 น. ซึ่ง มีค่ า สูง สุ ด ในเดือ นเมษายน และในเดือ นธัน วาคม
อุณหภูมเิ ฉลีย่ มีคา่ ตํ่าสุด
ความชืน้ สัมพัทธ์ในกรุงเทพมหานครมีค่าอยู่ในช่วง 50-80% ซึง่ มี
ค่าสูงมาก โดยความชืน้ สัมพัทธ์ในช่วงเวลาเทีย่ งคืนจนกระทัง่ 6.00 น.
จะมีค่าสูงและจะลดลงเรื่อย ๆ จนมีค่าตํ่าสุดทีป่ ระมาณเวลา 15.00 น.
หลังจากนัน้ จะมีคา่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนถึงเทีย่ งคืน
ทิศทางหลักของลมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตลอดทัง้ ปี
โดยในช่ ว งปลายปี ท ิศ ทางลมหลัก จะพัด มาจากทางทิศ เหนื อ และ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในช่ว งต้น ปี ท ิศ ทางลมหลัก จะเปลี่ย นเป็ น ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ในกลางปีทศิ ทางหลักของลมจะอยูใ่ นทิศใต้
ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตก หลังจากนัน้ ทิศทางลมหลักจะเปลีย่ นไป
เป็ นทิศเหนืออีกครัง้ ในช่วงปลายปี
ความเร็วลมเฉลีย่ ในแต่ละเดือนมีค่าอยู่ในช่วง 2-4 เมตรต่อวินาที
ซึ่ง ในเดือนที่มคี วามเร็ว ลมเฉลี่ย สูง อยู่ในช่ว งเดือนเมษายนถึง เดือ น
สิงหาคม โดยเดือนมิถุนายน เป็ นเดือนทีม่ คี วามเร็วลมสูงสุด ซึง่ ในช่วง
เดือนเหล่านี้ทศิ ทางหลักของลมมาจากทางทิศใต้
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม EnergyPlus
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จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม EnergyPlus โดยกําหนดให้การ
วางตัวของบ้านอยู่ในมุม 0 องศา 30 องศา 60 องศา 90 องศา 120
องศา และ 150 องศา กับทิศเหนือตามลําดับในทิศตามเข็มนาฬิกา และ
กําหนดผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของค่าจํานวนชั ่วโมงทีเ่ กิดความสบาย (ค่า
PMV มีค่าระหว่าง -1.5 ถึง +1.5) จํานวนชัวโมงที
่
ท่ ําให้เกิดความรูส้ กึ
ร้อน (ค่า PMV มีค่ามากกว่า 1.5) และจํานวนชัวโมงที
่
่รสู้ กึ หนาว (ค่า
PMV มีค่าน้อยกว่า-1.5) พบว่าความไม่สบายเนื่องจากความหนาวนัน้
เกิดขึ้นในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 6.00 น. และในช่วงเวลาประมาณ
13.00 น. ถึง 15.00 น. ในบางวันจะมีค่า PMV อยู่ในช่วงทีร่ สู้ กึ ร้อน
สําหรับการวิเคราะห์ทศิ ทางการวางตัวของบ้านทีด่ ที ส่ี ุดนัน้ จะใช้เกณฑ์
2 เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาคือ ทิศ ทางการวางตัว ที่ทํ า ให้เ กิด ชัว่ โมง
ความสุขสบายเชิงความร้อนสูงสุดและทิศทางการวางตัวที่ทําให้เกิด
ชั ่วโมงที่รูส้ กึ ร้อนน้ อยทีส่ ุด โดยจะไม่พจิ ารณาถึงจํานวนชัวโมงที
่
่รูส้ กึ
หนาว เนื่อ งจากโดยปกติแล้วเราสามารถเปลี่ยนความหนาวให้รู้สกึ
สบายได้ง่าย เช่น การใส่เสื้อทีห่ นาขึน้ การปิ ดหน้าต่างให้มขี นาดช่อง
เปิ ดทีเ่ ล็กลง เป็ นต้น
5.1 ทิ ศทางการวางตัวของอาคารที่เหมาะสม
สําหรับอาคารพาณิชย์สองชัน้
พบว่า ทิศ ทางการวางตัว ที่ 0 องศาเหนื อ จะให้จํา นวนชั ่วโมง
ความสุขสบายเชิงความร้อนมากที่สุด นอกจากนี้ ชัน้ ล่างจะมีจํานวน
ชัวโมงความสุ
่
ขสบายเชิงความร้อนมากกว่าชัน้ บนประมาณ 20% ดัง
แสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 จํานวนชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่ ของภาวะต่าง ๆ ณ บริเวณชัน้ บน
ของอาคารทีต่ าํ แหน่งต่าง ๆ ในการจัดวางอาคาร
AVERAGE HOURS (UPPER ZONE)
THERMAL SENSATION
ORIENTATION
0 30 60 90 120 150
THERMAL COMFORT 2833.5 2814 2785 2762 2730.5 2738
HOT HOUR
2142.5 2184 2244 2269.5 2272.5 2246
COLD HOUR
3784 3762 3731 3728.5 3757 3776
ตารางที่ 3 จํานวนชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่ ของภาวะต่าง ๆ ณ บริเวณชัน้ ล่าง
ของอาคารทีต่ าํ แหน่งต่าง ๆ ในการจัดวางอาคาร
AVERAGE HOURS (LOWER ZONE)
THERMAL SENSATION
ORIENTATION
0 30 60 90 120 150
THERMAL COMFORT 3640 3599 3577 3565 3539.5 3539.5
HOT HOUR
990 1040 1066 1086 1115 1110.5
COLD HOUR
4130 4121 4117 4109 4105.5 4110
สําหรับบ้านเดีย่ ว
พบว่า ทิศ ทางการวางตัว ของบ้า นที่ 0 องศาเหนื อ จะให้จํา นวน
ชัวโมงเฉลี
่
ย่ ของภาวะความสุขสบายเชิงความร้อนมากทีส่ ุด ดังแสดงใน
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ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่ ของภาวะต่าง ๆ ภายในบ้านที่
ตําแหน่งการจัดวางบ้านเดีย่ วแต่ละตําแหน่ง
AVERAGE HOURS
THERMAL SENSATION
ORIENTATION
0
30 60 90 120 150
THERMAL COMFORT 2559.5 2536 2505.5 2470.5 2433 2430.5
HOT HOUR
2263.5 2282.5 2317.5 2351 2390 2398.5
COLD HOUR
3937 3941.5 3937 3938.5 3937 3931
5.2 ขนาดของช่องเปิ ดที่เหมาะสม
การวิเคราะห์หาขนาดช่องเปิ ดทีเ่ หมาะสม กระทําโดยการวางตัว
ของอาคารในทิศทาง 0 องศากับทิศเหนือ และเปลี่ยนค่าสัดส่วนของ
พืน้ ทีช่ ่องเปิ ดกับผนังด้านทีช่ ่องเปิ ดนัน้ วางอยู่เป็ น 0.1, 0.3, 0.5, และ
0.7 พบว่าสําหรับอาคารพาณิชย์สองชัน้ ค่าอัตราส่วนช่องเปิ ดต่อผนัง
เป็ น 0.3 จะทําให้ได้ช ั ่วโมงความสุขสบายเชิงความร้อนทีม่ ากทีส่ ุดทัง้
ชัน้ บนและชัน้ ล่างดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 จํานวนชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่ ของภาวะต่าง ๆ ณ บริเวณชัน้ บน
ของอาคารทีข่ นาดอัตราส่วนต่าง ๆ ของช่องเปิ ด
AVERAGE HOURS (UPPER ZONE)
THERMAL SENSATION
OPENING TO WALL RATIO
0.1
0.3
0.5
0.7
THERMAL COMFORT 2792.5 2934.5 2604.5 2513.5
HOT HOUR
2177.5 2022.5 2385.5 2495
COLD HOUR
3790 3803 3770 3751.5
ตารางที่ 6 จํานวนชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่ ของภาวะต่าง ๆ ณ บริเวณชัน้ ล่าง
ของอาคารทีข่ นาดอัตราส่วนต่าง ๆ ของช่องเปิ ด
AVERAGE HOURS (LOWER ZONE)
THERMAL SENSATION
OPENING TO WALL RATIO
0.1
0.3
0.5
0.7
THERMAL COMFORT
3579 4010.5 3510 3380.5
HOT HOUR
1062.5 549 1159 1307.5
COLD HOUR
4118.5 4200.5 4091 4072
สําหรับบ้านเดีย่ วพบว่าทีอ่ ตั ราส่วนช่องเปิ ดต่อผนังเป็ น 0.3 จะทํา
ให้ได้ชวโมงความสุ
ั่
ขสบายเชิงความร้อนทีม่ ากทีส่ ุดดังแสดงในตารางที่
7

ตารางที่ 7 จํานวนชั ่วโมงโดยเฉลีย่ ของภาวะต่าง ๆ ของบ้านเดีย่ ว
ทีข่ นาดอัตราส่วนต่าง ๆ ของช่องเปิ ด
AVERAGE single house
THERMAL SENSATION
OPENING TO WALL RATIO
0.1
0.3
0.5
0.7
THERMAL COMFORT
2600 2915.5 2322.5 2139
HOT HOUR
2225 1920 2496 2676.5
COLD HOUR
3935 3924.5 3941.5 3944.5
6. สรุป
จากผลลัพธ์ทไ่ี ด้นําไปสูข่ อ้ สรุปดังต่อไปนี้
1. ทิศทางการวางตัวทีเ่ หมาะสมเป็ น 0 องศานัน้ เนื่องจากลมใน
กลางปี มคี วามเร็วสูงและมีทศิ ทางพัดมาจากทางทิศใต้ ส่งผลให้เกิด
ปริมาณลมเพียงพอในระบายความร้อนที่เ กิดขี้นในบ้านจึงทําให้เกิด
ชัวโมงความสุ
่
ขสบายเชิงความร้อนสูงสุด
2. เมื่อพิจารณาอาคารพาณิชย์สองชัน้ ชัน้ ล่างจะมีจาํ นวนชั ่วโมง
ความสุขสบายเชิงความร้อนมากกว่าชัน้ บน ทัง้ นี้เนื่องจากความร้อน
จากแสงอาทิตย์เข้ามาสูช่ นั ้ ล่างได้น้อยกว่าชัน้ บน เพราะชัน้ บนมีเพดาน
ซึง่ รับแสงแดดโดยตรงทําให้อุณหภูมสิ งู และมีความไม่สบายมากกว่า
3. ขนาดช่องเปิดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจะมีค่าขนาดช่องเปิ ดต่อผนังเป็ น
0.3 โดยถ้ามีขนาดช่องเปิ ดมากกว่านี้กจ็ ะทําให้ลมเข้ามาสู่บา้ นมากขึน้
แต่ก็ทําให้ความร้อนเข้าสู่บ้านมากด้วยเช่นกัน ที่ขนาดอัตราส่วนช่อง
เปิ ดต่อผนังเป็ น 0.5 และ 0.7 ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้รบั จากแสงอาทิตย์
มีมากกว่าปริมาณความร้อนทีล่ มโดยธรรมชาติสามารถถ่ายเทออกไป
ได้ จึงส่งผลต่อจํานวนชัวโมงความสุ
่
ขสบายเชิงความร้อนทีล่ ดลง ส่วน
ในกรณีอตั ราส่วนช่องเปิ ดต่อผนังเป็ น 0.1 พบว่าปริมาณลมมีค่าน้ อย
เกินไปทีจ่ ะนําความร้อนออกจากบ้านได้ทนั จึงส่งผลให้อุณหภูมใิ นบ้าน
สูงขึน้ และจํานวนชัวโมงความสุ
่
ขสบายเชิงความร้อนลดลง
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8. ภาคผนวก

รูปที่ ก.1 อุณหภูมขิ องบ้านเดีย่ วบริเวณด้านหน้าทีม่ มุ ของแนวการ
วางตัวของบ้านกับทิศเหนือค่าต่างๆ ในเดือนตุลาคม

รูป ก.5 อุณหภูมขิ องอาคารพาณิชย์บริเวณด้านหน้าชัน้ บนทีม่ มุ ของ
แนวการวางตัวของบ้านกับทิศเหนือค่าต่างๆในเดือนตุลาคม

รูปที่ ก.2 อุณหภูมขิ องบ้านเดีย่ วบริเวณด้านหลังทีม่ มุ ของแนวการ
วางตัวของบ้านกับทิศเหนือค่าต่างๆ ในเดือนตุลาคม

รูป ก.6 อุณหภูมขิ องอาคารพาณิชย์บริเวณด้านหน้าชัน้ ล่างทีม่ มุ ของ
แนวการวางตัวของบ้านกับทิศเหนือค่าต่างๆในเดือนตุลาคม

รูป ก 3 ผลของการเปลีย่ นแปลงขนาดสัดส่วนของช่องเปิ ดกับผนังต่อ
อุณหภูมขิ องบ้านเดีย่ วบริเวณด้านหน้าทีม่ มุ ของแนวการวางตัว
ของบ้าน 0 องศากับทิศเหนือในเดือนตุลาคม

รูป ก.7 ผลของการเปลีย่ นแปลงขนาดสัดส่วนของช่องเปิ ดกับผนังต่อ
อุณหภูมขิ องอาคารพาณิชย์บริเวณด้านหน้าชัน้ บนทีม่ มุ ของ
แนวการวางตัวของบ้าน 0 องศากับทิศเหนือในเดือนตุลาคม

รูป ก 3 ผลของการเปลีย่ นแปลงขนาดสัดส่วนของช่องเปิ ดกับผนังต่อ
อุณหภูมขิ องบ้านเดีย่ วบริเวณด้านหน้าทีม่ มุ ของแนวการวางตัว
ของบ้าน 0 องศากับทิศเหนือในเดือนตุลาคม

รูป ก.8 ผลของการเปลีย่ นแปลงขนาดสัดส่วนของช่องเปิ ดกับผนังต่อ
อุณหภูมขิ องอาคารพาณิชย์บริเวณด้านหน้าชัน้ ล่างทีม่ มุ ของ
แนวการวางตัวของบ้าน 0 องศากับทิศเหนือในเดือนตุลาคม
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การออกแบบและสร้างเครือ่ งอบแห้งไล่ความชื้นในยอดใบชา
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บทคัดย่อ
การอบไล่ ค วามชื้น ออกจากยอดใบชาหลัง จากการเก็บ มาเป็ น
เวลานานนั น้ เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่สํา คัญ ในกระบวนการผลิต ใน
ปจั จุบนั นี้ทางโรงงานผูผ้ ลิตชานัน้ จะผลิตใบชาโดยการอบแห้งโดยผ่าน
กระบวนการการให้ความร้อนต่างๆ ได้แก่ การคัวชา
่ การอบแห้งครัง้
แรก และการอบซํ้า โดยที่ความชื้นสุดท้ายจะอยู่ท่ปี ระมาณ 5% w.b.
ซึง่ จะได้ตามมาตรฐาน มอก. จากนัน้ นํ ายอดใบชาทีผ่ ่านการแปรรูปมา
เก็บไว้ซง่ึ จะทําให้ความชืน้ ในยอดใบชาเพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็ น 6-7% w.b.
บทความนี้นําเสนอการออกแบบ การสร้างเครื่อง และการอบแห้ง
ไล่ความชืน้ ในยอดใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดเป็ นตัวให้ความร้อนซึง่ จะ
ทํ า การเปรีย บเทีย บกับ การให้ค วามร้อ นแบบขดลวด ซึ่ง จะทํ า การ
วิเคราะห์การลดลงของความชื้น และลักษณะสีของยอดใบชา ผลการ
วิเคราะห์ทไ่ี ด้นนั ้ ค่าความชืน้ ทีล่ ดลงในกรณีของขดลวดจะอยู่ทป่ี ระมาณ
1.77% w.b. ส่วนของรังสีอนิ ฟราเรดนัน้ จะอยู่ทป่ี ระมาณ 2.01% w.b.
ลักษณะสีของใบชาทีผ่ ่านการให้ความร้อนโดยรังสีอนิ ฟราเรดนัน้ จะมีส ี
ทีใ่ กล้เคียงกันกับตอนก่อนอบ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับได้จากทางโรงงาน
คําสําคัญ: เครือ่ งอบแห้งยอดใบชา รังสีอนิ ฟราเรด ความชืน้ ใน
ยอดใบชา และอัตราส่วนความชืน้
Abstract
An evaporation moisture content of the tea leaves after
storing long time is an important process of tea production. In the
present, the tea factory will produce dry tea leaves with drying
process such as steaming, primary drying, secondary drying, and
final drying. The final drying will decrease the moisture ratio to
5% w.b., according to standard value of Thai Industrial Standards
Institute. After that, the tea leaves passed all process, the
moisture content will increase to 6-7% w.b.
This research presents the Design and Construction the Tea
Leaves Dryer by an Infrared Type that compare with the heater
and analysis the decrease of moisture content and color of tea

leaves. From the result, the moisture ratio of tea leaves, which
uses heater, will decrease around 1.77% w.b. In contrast, the
Infrared Type can decrease the dryer around 2.01% w.b. and the
color of tea leaves, which is passed the drying process by
Infrared Type, is similar to the color that is before drying, and this
process is accepted by tea factory.
Keywords: Tea Leaves Dryer, Infrared ray, Moisture
Content of Tea Leaves, Moisture ratio.
1. คํานํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํา จากชาเป็ นจํา นวนมาก ซึ่ง ในปี ห นึ่ง ๆ ประเทศไทยมีการนํ า เข้า
ผลิตภัณ ฑ์ชาจากต่ า งประเทศเป็ น จํา นวนมากโดยในปี 2540 มีก าร
นํ าเข้าผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศรวม 500 ตัน มูลค่า 33 ล้านบาท
และส่งออกรวม 197 ตัน มูลค่า 18 ล้านบาท แต่ในปี 2544 มีการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพดีจากต่างประเทศรวม 574.72 ตัน มูลค่า 62.22
ล้านบาท และส่งออกรวม 1,249.36 ตัน มูลค่า 85.97 ล้านบาท [1],[2]
จากสถิตดิ งั กล่าวจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้มทางการค้าชาใน
ตลาดโลกมากขึน้ แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าแล้ว ยังเห็นได้
เด่นชัดว่า มูล ค่าผลิตภัณ ฑ์ช าของไทยยัง ตํ่า มาก เมื่อ เทียบกับมูล ค่า
ผลิต ภัณ ฑ์ช าจากต่ า งประเทศ ซึ่ง สาเหตุ สํา คัญ คือ ชาที่ผ ลิต ได้ใ น
ประเทศยัง มีคุ ณ ภาพตํ่ า และไม่ต รงตามความต้อ งการของผู้บ ริโ ภค
จํา เป็ น ต้อ งปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ โดยการพัฒ นาเทคโนโลยีใ นการผลิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ย อดชาคุ ณ ภาพดี เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการแปรรู ป การปรับ
เปลี่ ย นไปใช้ พ ัน ธุ์ ช าให้ เ หมาะสมสํ า หรับ การผลิ ต ชาแต่ ล ะชนิ ด
ตลอดจนการปรับ ปรุง ขัน้ ตอนการแปรรูป ให้เ หมาะสมกับ พันธุ์ช าที่
เกษตรกรมีอยูใ่ ห้มคี ุณภาพสูงขึน้ หรือหาแนวทางใหม่ ๆ
ปญั หาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมชา
ปญั หาการแปรรูป
1. ขาดแคลนใบชาสดป้อนโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาด
ใหญ่ทม่ี เี ครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย และมีกาํ ลังผลิตสูง
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2. ขาดแคลนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยในการแปรรูป
ชา โดยในปจั จุบนั เครือ่ งจักรกลเหล่านี้ได้นําเข้าจากประเทศไต้หวัน ซึง่
เจ้าของโรงงานขนาดเล็ก และเกษตรกรรายย่อยมีกาํ ลังการซือ้ ไม่
เพียงพอ และไม่มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการนําเข้าเครือ่ งจักร
3. ผลิตภัณฑ์ชาทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศมีคุณภาพตํ่า
สาเหตุสาํ คัญมาจากวัตถุดบิ เทคโนโลยีการผลิตทีย่ งั ล้าสมัย และขาด
ขันตอนที
้
ส่ าํ คัญบางขันตอนในกรรมวิ
้
ธกี ารผลิต
จะเห็นได้ว่าปญั หาจากการแปรรูปเป็ นปญั หาที่สําคัญของ
การผลิตชา ซึง่ จากการสอบถามถึงปญั หาเกีย่ วกับกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
ของทางโรงงานนัน้ ส่วนใหญ่แล้ว นัน้ เครื่องจักรส่วนใหญ่นําเข้ามาจาก
ประเทศไต้ห วัน และขาดผู้ชํา นาญภายในประเทศในการออกแบบ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั เห็นว่า ขัน้ ตอนในการแปรรูปใบชา
มีอยู่หลายขัน้ ตอนดังแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ ปญั หาทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งคือขัน้
ตอบสุดท้ายในการอบไล่ความชื้นในยอดใบชาจากการแปรรูป ซึ่งทาง
ั หาในหลายด้า นเช่น
โรงงานได้ใช้เ ครื่องอบแบบฮีท เตอร์ ซึ่ง เกิด ป ญ
ความร้อนไม่สมํ่าเสมอ ใช้ระยะเวลาในการอบนาน และหลายเทีย่ ว การ
ตอบสนองต่ออุณหภูมทิ ต่ี งั ้ นัน้ ไม่คอ่ ยเทีย่ งตรง ดังนัน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้คดิ
สร้างเครือ่ งอบใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดซึง่ มีขอ้ ดีเมือ่ เทียบกับฮีทเตอร์
ดังนี้
ข้อดีของการใช้อนิ ฟราเรดเมือ่ เทียบกับการใช้ฮที เตอร์
1. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 30 – 50 %
2. การสูญเสียความร้อนน้อยกว่า
3. ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่า
4. การควบคุมทําได้งา่ ยกว่า
5. มีการกระจายความร้อนสมํ่าเสมอ

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการผลิตชาจีน

ลดลงของค่าความชื้นที่ลดลงของเครื่องที่ทําการออกแบบ โดยมี
รายละเอียดของอุปกรณ์ดงั นี้
1. เครือ่ งอบแห้งใบชา ดังแสองในรูปที่ 2 และ 3
2. Heater แบบหลอดอินฟราเรด 1500 watt จํานวน 2 หลอด
3. ตาชังละเอี
่
ยด
4. นาฬิกาจับเวลา
5. เครือ่ งวัดความชืน้ MA30
การออกแบบโครงสร้างภายในของเตาอบจะออกแบบให้เหมือน
เตาอบของทางโรงงาน แต่เปลีย่ นการให้ความร้อนเป็ นหลอดอินฟราเรด
จํานวน 2 หลอด หลอดละ 1,500 วัตต์ โดยแบ่งชัน้ ของถาดภายในเป็ น
5 ชัน้ ซึ่ง มีพ้นื ที่ช นั ้ ละ 1 ตารางเมตร แล้ว ทํา การติด เทอร์โ มคับ เปิ ล
จํานวน 4 ตัวที่บริเวณด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้ า และด้านหลัง ของ
ตูอ้ บ

รูปที่ 2 แบบตูอ้ บใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด

รูปที่ 3 ตูอ้ บใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด

4. วิ ธีการทดสอบ
ในการทดสอบนัน้ จะหาลักษณะการลดลงของนํ้าหนักยอดชา และ
ค่าความชื้นที่เกิดขึ้นกับยอดใบชาที่อุณ หภูมใิ นการอบต่า งๆ โดยใช้
เครื่องอบใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด ซึง่ จะทําการอบใบชาทีอ่ ุณหภูม ิ
80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซียส ตามลําดับโดยจะใช้ยอดอ่อน
ของใบชาในการทดสอบครัง้ ละ 500 กรัม และจะทํ า การวัด ค่ า ของ
นํ้ าหนัก และค่าความชื้นทีล่ ดลงในยอดใบชาสดทุกๆ 10 นาที ซึ่งเป็ น
ลักษณะของการทํางานทีเ่ หมือนกับเครือ่ งอบแห้งใบชาของทางโรงงาน
จากนัน้ นํามาค่าความสัมพันธ์ของการลดลงของความชืน้ ในยอดใบ
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ
ชา
โดยให้
%ความชืน้ = f(เวลา) [3] [4], [5] เพือ่ หาการลดลงของค่า
ในการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อที่จะศึกษา
กระบวนการลดความชื้นของใบชาในกระบวนการผลิต ในขัน้ ตอนการ ความชืน้ ในใบชาทีเ่ วลา และอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ
อบไล่ความชืน้ ของกระบวนการอบครัง้ สุดท้าย และหาลักษณะของการ ของเครื่อ งอบใบชาโดยใช้รงั สีอินฟราเรด ในการเลือกแบบจํา ลองที่
เหมาะสมของในแต่ล ะกระบวนการนัน้ จะใช้ค่าของ Adjusted R202
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ สร้างเครือ่ งอบใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดในกระบวนการ
อบไล่ความชืน้ ในใบชา
2. เพือ่ หาลักษณะการลดลงของนํ้าหนัก และความชืน้ ของใบชาใน
กระบวนการอบแห้งโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด
3. เพือ่ เปรียบเทียบเครือ่ งอบแห้งใบชาทีส่ ร้างขึน้ กับเครือ่ งอบแห้ง
ใบชาของทางโรงงานในสภาวะของการทํางานจริง

squared และค่าของ Standard Error of the Regression เป็ นตัวชีว้ ดั
ในการเลือกใช้แบบจําลองทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
เมื่อได้แบบจําลองของลักษณะการลดลงของค่าความชื้นโดยรังสี
อินฟราเรดของเครื่องที่สร้า งขึ้น แล้วจากนัน้ นํ าเครื่อ งอบโดยใช้รงั สี
อินฟราเรดไปทดสอบเปรีย บเทีย บกับ เครื่องอบไล่ค วามชื้นของทาง
โรงงานโดยทําการวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ในแต่ละช่วงเวลาในการอบ
ไล่ความชื้น ซึ่งทางโรงงานจะทําการอบไล่ความชื้น อยู่ 4 ครัง้ ครัง้ ละ
10 นาที ทีอ่ ุณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส ซึง่ จะสามารถสร้างกราฟของ
เครื่องอบโดยใช้รงั สีอินฟราเรด เทีย บกับสภาวะการทํางานของทาง
โรงงานทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ
5. ผลการวิ จยั
จากการทดสอบหาค่าทีล่ ดลงของนํ้าหนัก และค่าความชืน้ ของยอด
ใบชาทีไ่ ด้จากการทดสอบอบใบชาด้วยตูอ้ บใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด
เพื่อหาความสัมพันธ์ของการลดลงของค่าความชื้นในยอดใบชา กับ
เวลาในการอบ ทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ ได้คา่ ดังนี้
ตารางที1่ นํ้าหนักใบชา0.5kg อุณหภูมใิ นการอบ 80 องศาเซลเซียส

10

นํ้าหนักของ
ใบชา ( g )
0.461

%ความชืน้
ของใบชา
40.2

20

0.425

33

ครัง้

เวลา ( min )

1
2

ตารางที่ 2 นํ้าหนักใบชา0.5kg อุณหภูมใิ นการอบ 90 องศาเซลเซียส

10

นํ้าหนักของใบชา
(g)
0.408

%ความชืน้
ของใบชา
43.6

2

20

0.371

36.2

3

30

0.33

28

4

40

0.298

21.6

5

50

0.248

11.6

6

60

0.229

7.8

7

70

0.216

5.2

ครัง้

เวลา ( min )

1

จะได้แบบจําลองทีเ่ หมาะสม
%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME
C(1) = 48.914
C(2) = -0.673
Adjusted R-squared
0.9734
ตารางที่ 3 นํ้าหนักใบชา0.5kg อุณหภูมใิ นการอบ 100 องศาเซลเซียส

3

30

0.395

27

4

40

0.362

20.4

1

10

นํ้าหนักของใบชา
(g)
0.427

5

50

0.33

14

2

20

0.398

41.6

6

60

0.298

7.6

3

30

0.365

35

7

70

0.288

5.6

4

40

0.295

21

5

50

0.236

9.2

6

60

0.211

4.2

รูปแบบของสมการที่นําไปใช้ในกระบวนการอบแห้งของผลผลิต
ทางด้านการเกษตร นัน้ จะทําการเปรียบเทียบค่าของอัตราส่วนความชื่น
กับเวลาในกระบวนการการอบแห้ง จะได้แบบจําลองทีเ่ หมาะสม
%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME
C(1) = 59.057
C(2) = -0.5986
Adjusted R-squared 0.98649

ครัง้

เวลา ( min )

%ความชืน้
ของใบชา
47.4

จะได้แบบจําลองทีเ่ หมาะสม
%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME
C(1) = 59.12
C(2) = -0.9348
Adjusted R-squared 0.972
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10

นํ้าหนักของ
ใบชา ( g )
0.426

%ความชืน้
ของใบชา
37.2

20

0.396

31.2

ครัง้

เวลา ( min )

1
2
3

30

0.34

20

4

40

0.295

11

5

50

0.255

3

10

นํ้าหนักของ
ใบชา ( g )
0.315

%ความชืน้
ของใบชา
25

2

20

0.251

12.2

3

30

0.198

1.6

1

จะได้แบบจําลองทีเ่ หมาะสม
%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME
C(1) = 36.333
C(2) = -1.17
Adjusted R-squared 0.9941

80 องศาเซลเซีย ส

40

90 องศาเซลเซีย ส
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110 องศาเซลเซีย ส
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120 องศาเซลเซีย ส

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

เมือ่ ได้ลกั ษณะของการลดลงของความชืน้ ในยอดใบชาในการอบที่
เวลา และอุณหภูมติ ่างๆ แล้วจากนัน้ นํามาทดสอบกับการอบโดยเครือ่ ง
อบแห้งจริงจากทางโรงงานซึ่งจะทําการเปรียบเทียบค่าของการลดลง
ของค่าความชื้นที่กระบวนการอบไล่ความชื้น ทัง้ 4 ครัง้ ทีอ่ ุณหภูมใิ น
การอบแห้ ง ยอดชาคงที่ 100 องศาเซลเซี ย ส จากผลการการ
เปรีย บเทีย บจะได้ด ัง ตารางที่ 6 และเมื่อ ทํ า การเขีย นกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ของการลดลงของความชื้น ที่เ วลาต่าง ของการอบไล่
ความชืน้ ระหว่างเครือ่ งแบบขดลวด กับรังสีอนิ ฟราเรด และแบบจําลอง
ในการประมาณค่าทีอ่ ุณหภูมใิ นการอบแห้ง 100 องศาเซลเซียส จะได้
ดังรูปที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบ%ความชืน้ ในใบชาโดยเครือ่ งอบใบชา
ด้วยรังสีอนิ ฟราเรดกับเครือ่ งอบใบชาของสถานประกอบการ ทีอ่ ุณหภูม ิ
ในการอบแห้ง 100 องศาเซลเซียส

จากการลดลงของนํ้าหนักของยอดใบชาโดยใช้เครือ่ งอบให้ความ
ร้อนแบบรังสีอนิ ฟราเรดนัน้ แสดงได้ดงั ในรูปที่ 4
0.5
0.45
0.4
นํ ้ าหนักของใบชา(g)

50

รูปที่ 5 กราฟแสดงการลดลงของความชืน้ ในใบชาในกระบวนการ
อบโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด

ตารางที่ 5 นํ้าหนักใบชา0.5kg อุณหภูมใิ นการอบ 120 องศาเซลเซียส
เวลา ( min )

60

เวลา (นาที)

จะได้แบบจําลองทีเ่ หมาะสม
%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME
C(1) = 47.06
C(2) = -0.886
Adjusted R-squared
0.9913

ครัง้

จากนั น้ นํ า ค่ า แบบจํา ลองมาประมาณค่า ที่ไ ด้จ ากการอบจริง ที่
อุณหภูมติ ่างซึง่ ได้แก่ 80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซียส จะได้
ดังรูปที่ 5

เปอร์เซนต์ค วามชืน้

ตารางที่ 4 นํ้าหนักใบชา0.5kg อุณหภูมใิ นการอบ 110 องศาเซลเซียส

0.35

อุณหภูม ิ 80 องศา

0.3

อุณหภูม ิ 90 องศา

0.25

อุณหภูม ิ 100 องศา

0.2

อุณหภูม ิ 110 องศา

0.15

อุณหภูม ิ 120 องศา

0.1

ครัง้ ที่

%ความชืน้ ในใบชาของ
สถานประกอบการหลัง
อบครัง้ สุดท้าย

%ความชืน้ ในใบชาของ
เครือ่ งอบใช้รงั สี
อินฟราเรดหลังอบครัง้
สุดท้าย

1
2
3
4

5.1
3.66
2.38
1.77

6.06
4.02
3.52
2.01

0.05
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

เวลา(min)

รูปที่ 4 กราฟแสดงการลดลงของนํ้าหนักใบชาในกระบวนการอบ
โดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด
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7

เป อร ์เซ ็น ต ์ค วาม ช นื้

6
5

ค่าความชื้นของเครื่องอบแบบ
ขดลวด

4

ค่าความชื้นของเครื่องอบแบบ
ใช้รงั สีอินฟราเรด

3
2

ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 100 องศาเซลเซียส

1
0
0

1

2

3

4

จํา นวนครัง้ การอบ

รูปที่ 6 กราฟแสดงการลดลงของ%ความชืน้ ของใบชาใน
กระบวนการอบไล่ความชืน้ ที่ อุณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส
การลดลงของความชื้นของยอดใบชาทีท่ างโรงงานทีใ่ ช้เครื่องอบ
แบบขดลวดนัน้ จะทําการตัง้ อุณหภูมไิ ว้ท่ี 100 องศาเซลเซียส ซึง่ จะเป็ น
ค่าที่คงที่ แต่การใช้เครื่องอบใบชาโดยใช้รงั สีอินฟราเรดนัน้ สามารถ
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมไิ ด้อย่างรวดเร็ว ซึง่ จะสามารถ
ลดค่าความชืน้ ในยอดใบชาได้ทอ่ี ุณหภูมติ ่างๆ กัน ซึง่ จากแบบจําลองที่
อุ ณ หภูม ิต่ า งนัน้ สามารถนํ า มาช่ ว ยในการประมาณค่า ความชื้น ของ
เครื่องอบทีส่ ร้างขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับทางโรงงานจะได้ดงั รูปที่ 7 ซึ่ง
แสดงการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ของใบชาในกระบวนการอบไล่
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลองที่ อุณหภูม ิ 80 90 100 110 และ 120 องศา
เซลเซียส เทียบกับการทดลองของเครือ่ งทัง้ 2 แบบ
ค่าความชื้นของเครื่องอบแบบ
ขดลวด

8
7

ค่าความชื้นของเครื่องอบแบบ
ใช้รงั สีอินฟราเรด

เปอร เ์ ซ ็นต ค์ วามช นื้

6

ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 110 องศาเซลเซียส

5
4

ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 80 องศาเซลเซียส

3
2

ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 90 องศาเซลเซียส

1
0
0

1

2
จํา นวนครังการอบ
้

3

4

ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 100 องศาเซลเซียส
ค่าประมาณจากแบบจําลอง
ที่ 120 องศาเซลเซียส

รูปที่ 7 กราฟแสดงการลดลงของ%ความชืน้ ของใบชาใน
กระบวนการอบไล่ความชืน้ โดยใช้แบบจําลองที่ อุณหภูมใิ นการอบแห้ง
80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซียส
6. การวิ จารณ์ผล
จากการออกแบบและสร้างเครือ่ งอบใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดนัน้
เมื่อทําการหาลัก ษณะของการลดลงของค่าความชื้นที่อุณหภูม ิ และ
เวลาต่างๆ นัน้ ในการใช้อุณหภูมทิ ่ี 80 – 90 องศาเซลเซียส นัน้ ค่าการ

ลดลงของนํ้าหนักและความชืน้ จะลดลงค่อนข้างทีจ่ ะน้อย ซึง่ จะใช้เวลา
ประมาณ 60 นาที โดยมีค่าของการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชืน้ อยู่ท่ี
0.5986 - 0.673 ต่อเวลา 1 นาที และในการใช้อุณหภูมทิ ่ี 100 – 110
องศาเซลเซีย ส นั น้ ค่ า การลดลงของนํ้ า หนัก และความชื้น จะลดลง
ค่อนข้างทีจ่ ะเร็ว ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ 50 – 60 นาที โดยมีค่าของการ
ลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชืน้ อยู่ท่ี 0.886 - 0.9348 ต่อเวลา 1 นาที
และการใช้อุณหภูมทิ ่ี 120 องศาเซลเซียส นัน้ ค่าการลดลงของนํ้าหนัก
และความชื้น จะลดลงอย่างเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 50 – 60 นาที
โดยมีค่าของการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ท่ี 1.17 ต่อเวลา 1
นาที จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ที่
อุณหภูมติ ่างๆ นัน้ เมื่อเพิม่ อุณหภูมใิ นการอบสูงขึน้ จะทําให้การระเหย
ตัวของนํ้าทีอ่ ยูใ่ นภายในยอดใบชาระเหยตัวออกเร็วขึน้ ซึง่ จะทําให้เวลา
ที่ใช้ในการอบลดลง และ จากกราฟสร้างกราฟความสัมพันธ์ของการ
เทียบค่าอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ของทางโรงงานกับเครือ่ งทีไ่ ด้ทําการสร้างขึน้ นัน้
สามารถที่จะแนะนํ าทางโรงงานให้ใช้ค่าความร้อนที่อุณหภูมทิ ่ี 110 120 องศาเซลเซียส โดยจําทําให้เวลาในการอบไล่ความชื้นจะน้อยลง
โดยทีค่ ุณภาพของชายังเหมือนเดิมอยู่
และจากการวัดค่าความชืน้ ของใบชาในการใช้เครือ่ งอบทดสอบใน
การทดสอบการอบไล่ความชืน้ ในกระบวนการสุดท้ายของชาอู่หลงด้วย
เครื่อ งอบใบชาของสถานประกอบการและเครื่อ งอบใบชาโดยรัง สี
อินฟราเรดจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้อุณหภูมใิ นการอบทีเ่ ท่ากันทัง้ สองเครื่อง
นัน้ ค่าความชืน้ ของใบชาทีอ่ บได้จากเครื่องของผูป้ ระกอบการจะลดเร็ว
กว่าเครื่องอบใบชาโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดในช่วงการอบไล่ครัง้ แรกส่วน
ในครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 การลดลงของความชืน้ มีค่าทีใ่ กล้เคียงกันซึง่ ผล
สุดท้ายแล้วความชืน้ ใบชาทีอ่ บโดยการใช้รงั สีอนิ ฟราเรดเป็ นทีย่ อมรับ
ได้ของทางโรงงานเมือ่ เทียบกับเครือ่ งของทางโรงงาน
7. สรุปการทดสอบ
จากการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งไล่ความชืน้ ในยอดใบชา
โดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรดเป็ นตัวให้ความร้อนซึง่ จะทําการเปรียบเทียบกับ
การให้ความร้อนฮีทเตอร์แบบขดลวด โดยทําการออกแบบให้โครงสร้าง
ภายในเหมือนเตาอบของทางโรงงาน แต่เปลี่ยนการให้ความร้อนเป็ น
หลอดอินฟราเรดจํานวน 2 หลอด หลอดละ 1,500 วัตต์ โดยแบ่งชัน้
ของถาดภายในเป็ น 5 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีช่ นั ้ ละ 1 ตารางเมตร แล้วทําการติด
เทอร์โมคับเปิ ลจํานวน 4 ตัวทีบ่ ริเวณด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้ า และ
ด้า นหลัง ของตู้ อ บ เมื่อ ทํ า การอบนั น้ จะนํ า ใบชามาวางไว้ช ัน้ ละ 1
กิโลกรัม โดยทีอ่ ุณหภูมภิ ายในตูอ้ บอยู่ท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
10 นาที โดยทํ า การวิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บการลดลงของความชื้น
ลักษณะสีของยอดใบชา ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้นนั ้ ค่าความชืน้ ทีล่ ดลงใน
กรณีของขดลวดจะอยู่ทป่ี ระมาณ 1.77 %w.b. ส่วนของรังสีอนิ ฟราเรด
นัน้ จะอยู่ท่ปี ระมาณ 2.01%w.b. และการลดลงของความชื้นมีค่าที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละครัง้ ซึง่ ผลสุดท้ายแล้วความชืน้
ใบชาทีอ่ บโดยการใช้รงั สีอนิ ฟราเรดเป็ นทีย่ อมรับได้ของทางโรงงานเมือ่
เทียบกับเครื่องของทางโรงงาน และลักษณะสีของใบชาทีผ่ ่านการให้
ความร้อนโดยรังสีอนิ ฟราเรดนัน้ จะมีสที ใ่ี กล้เคียงกันกับตอนก่อนอบ
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8. ข้อเสนอแนะ
การใช้เ ครื่องอบทดสอบไม่มรี ะบบควบคุม เวลาการทํา งานของ
เครื่องใช้การจับเวลาเองจึงอาจทําให้เวลาทีใ่ ช้ในการอบไม่เท่ากันและ
ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจึงควรเพิม่ ระบบควบคุมเวลาในการ
ทํางานให้เครือ่ งอบ
ใบชาจะแปรผันตรงกับค่าของอัตราส่วนความชื่นคือเมื่อนํ้ าหนัก
ของใบชามากขึน้ จะทําให้มคี า่ อัตราส่วนของความชืน่ จะมีคา่ ทีส่ งู ขึน้
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ หจก. สุว ริ ุฬห์ช าไทย ที่ให้คํา แนะนํ า และให้ใ ช้
สถานที่ ผลิตภัณฑ์ในการทดสอบ
ขอขอบคุณโครงการ IRPUS ประจําปี 2550 ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุ นการ
ทําโครงงานวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ทีใ่ ห้
การสนับสนุนเป็ นกําลังใจ ขอขอบคุณ พี่ เพือ่ น และน้อง ๆ ทุกคนทีม่ ี
ส่วนช่วยเหลือ และให้กาํ ลังใจด้วยดีตลอดมา
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Abstract
Generally, agricultural wastes must be dried prior to
being transported, processed or stored. These wastes are
normally very high in surface moisture. A drying method
that can rapidly remove this type of moisture is thus
desired. Impinging stream dryer (ISD) is a unique class of
dryers that has proved to be an excellent alternative to
flash dryer for removing surface moisture of particulate
materials due to collision of streams and of particles in
the dryer. Although an impinging stream dryer prototype
was built and tested [1] in the past, the dryer had many
limitations and was tested only with a model material, not
a real agricultural waste. The objective of this study was
thus to modify the existing ISD to allow it to be used with
a real agricultural waste, i.e., soy residue. In addition, the
effects of various operating and geometric parameters,
i.e., inlet air temperature, inlet air velocity, feed rate of
drying particles and spacing between the two opposed
inlets, on the overall performance of an ISD in terms of
its volumetric water evaporation rate and volumetric heat
transfer coefficient were investigated.
Keywords: Hot Air Drying / Soy Residue / Surface
Water / Unhindered Drying Rate Period / Volumetric
Heat Transfer Coefficient / Volumetric Water
Evaporation Rate
1. Introduction
The principle of an impinging stream dryer is the
flow of two or more streams of gas, at least one
containing wet particles or liquid droplets, on the same
axis but in the opposite directions. The two streams
impinge at the midpoint of their flow paths in the area,
which is called an impingement zone. A result of
collision between the opposed streams leads to excellent
conditions for intensifying heat, mass and momentum
transfer. This is due to the high shear force and
turbulence in the impingement zone. The particles also
have more chances to exchange heat, mass and

momentum with the streams as they penetrate through the
impingement plane into the opposite streams and do so
repeatedly until they are discharged from the system. The
two above-mentioned properties of an impinging stream
dryer make this type of dryer require less volume than
other types of dryers for the same drying load.
The aims of this study were to modify the existing
impinging stream dryer [1] to make it more suitable for
use with real agricultural waste (soy residue) as well as to
investigate the effects of various operating parameters on
the overall performance of the modified impinging
stream dryer using hot air as the drying medium.
2. Modification of impinging stream dryer
As mentioned earlier, the operational problems of
the existing impinging stream dryer the existing
impinging stream dryer when being used with real
agricultural waste were the accumulation of the feed in
the inlet pipes as well as the difficulty in controlling the
feed rate of the waste into the system. These problems
were mainly due to the inherent sticky characteristics of
fresh soy residue (which was used as the tested
agricultural waste); this problem also led to much error of
the calculated performance of the dryer.
In this study, modifications of the existing
impinging stream dryer were performed by enlarging the
two inlet pipes and changing the residue feeding system.
The inlet pipes were enlarged by increasing the diameter
of the pipes from 0.025 m to 0.038 m in order to allow
easier feeding of the soy residue.
The next step was the modification of the feeding
system. In the case of the original screw feeder,
accumulation of soy residue would occur at the head of
the screw due to the inherent sticky characteristics of soy
residue as noted earlier. A belt feeder was therefore
adopted instead of the original screw feeder. The feeding
system consists of a hopper with a belt conveyor attached
beneath the hopper. The belt conveyor acted as a puller to
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pull out the residue from the hopper by its own friction.
The feed rate was controlled by the speed of the belt
conveyor and by the opening height of the sliding gate at
the bottom of the hopper. Comparison of the original and
modified feeding system is illustrated in Figure 1. After
finishing the modification the belt feeder was tested with
prepared soy residue at different set values. It was found
that the variation of the soy residue feed rate was in the
range of 2-3%.

(a)

to the data logger. The wet-bulb and dry-bulb
temperatures of the outlet air, Tdo and Two, respectively,
were measured and continuously recorded by a moisture
sensor (Vaisala, model HM70, Finland) at point B. The
heater was controlled by the temperature measured at
points C and D. Air velocity was adjusted by two globe
valves that are connected to the inlet pipes and a pitot
tube (Testo, model 445, Germany) was used to measure
the air velocity at points A and C with an accuracy of ±
0.2 m/s. The feed rate of soy residue was controlled by
controlling the speed of a belt conveyor, which received
the residue from a hopper situated just above the
conveyor; the speed of the conveyor was controlled by
regulating the power supply to a motor that drove the
conveyor.

(b)

Figure 1. Material feeding systems (a) original version
and (b) modified version.
3. Materials and Methods

A

5

D

3

3.1 Materials
Soy residue was used as the test material in this
study. The initial moisture content of soy residue was
about 84% (w.b.). After receiving soy residue from a soy
milk factory, the fresh soy residue was mechanically
dewatered by a hydraulic press in order to reduce some
excess water from the residue. Removing excess water
also helped to make the residue be able to flow more
freely in the drying system as well. After dewatering the
residue was sieved with the screen size of 2×2 mm. Then,
it was kept in a tightly sealed plastic container at 4ºC for
24 hours until its moisture content was uniform
throughout; the moisture content of the residue at this
point was around 75% (w.b.).
3.2 Experimental Set-up
A schematic diagram of the impinging stream drying
system is shown in Figure 2. The system consists of a
drying chamber made of stainless steel type 304 with an
inner diameter of 0.25 m and a volume of 0.014 m3. The
dryer is insulated with 2 inches fiber glass insulator. The
inlet pipes of the drying chamber are 0.038 m in
diameter. Adaptors are connected to the inlet pipes inside
the drying chamber and they allow the adjustment of the
impinging distances of either 0.05 or 0.13 m. A high
pressure blower, which could deliver the maximum
pressure of 4000 mmH2O and air volumetric flow rate of
8.4 m3/min at a fan speed of 1440 rpm, was used to
generate the air stream, which was then forced to pass
through a heater rated at 15 kW. The heater was
controlled by a proportional-integral-differential (PID)
controller with an accuracy of ±1°C. The temperatures at
different positions were continuously recorded by a data
logger. The inlet air dry-bulb and wet-bulb temperatures,
Tdi and Twi, respectively, were measured at points A and C
as shown in Figure 1 by type T thermocouples connected
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6
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Figure 2. A schematic diagram of the impinging stream
dryer and associated units.
1) High pressure roots blower; 2) Electric fins heater; 3)
Globe valves; 4) Hopper and belt conveyor feeder; 5)
Drying chamber; 6) Data logger; 7) PID controller
3.3 Experimental Procedures
First, the high pressure blower and the heater were
switched on. After the temperature reached the setting
value, feeding of soy residue into the system was started
via the use of the belt conveyor feeder. The feed rate was
controlled by adjusting the speed of the motor installed at
the end of the belt conveyor. After feeding the residue
into the system for approximately 7 minutes, which was
more or less the time that the system needed to adjust
itself to steady state, collection of the dried sample at the
dryer outlet began. The steady state condition was
considered by checking if the dry-bulb and wet-bulb
temperatures at the inlet and outlet of the drying chamber
were constant. The dried soy residue was collected at 7, 8
and 9 minutes. The collected sample was then dried in a
hot air oven at 105ºC for 16 h [2] for determining its
moisture content.
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3.4 Calculation of Volumetric Water Evaporation
Rate and Volumetric Heat Transfer Coefficient
The performance of the impinging stream dryer was
evaluated in terms of the volumetric water evaporation
rate and volumetric heat transfer coefficient, which are
defined by the following equations:

at the inlet and outlet decreased and approached constant
values at not more than 7 minutes after feeding the
particles. The first collection of the sample was then
performed after operating the system for 7 minutes.

4. Results and Discussion
Volumetric water evaporation rate (Nv) [3]:

Nv =

Wdp ( X i − X o )

(1)

Vr

Volumetric heat transfer coefficient (hv) [3,4]:

hv =
where ΔTlm

Wdp λ ( X i − X o )
Vr ΔTlm

(2)

is the logarithmic mean temperature

difference of the inlet and outlet air:

ΔTlm =

(Td − Tw ) o − (Td − Tw ) i
(T − Tw ) o
ln d
(Td − Tw ) i

(3)

Subscripts o and i designate outlet and inlet of the
dryer, respectively. X is moisture content of particles
(d.b.), Wdp is mass flow rate of dry particles, Vr is the
volume of the dryer, which also includes the right side of
the inlet pipe where the dry-bulb and wet-bulb
temperatures of the inlet air were measured.
The dry-bulb temperature at the inlet of the dryer, Tdi
was calculated from the average of the dry-bulb
temperature measured at points A and C (see Figure 3.).
Control volume

Tdi, Twi
Tdo, Two

Figure 3. The temperature measurement points
and control volume

4.1 Effects of Operating Parameters on Volumetric
Water Evaporation Rate
The impinging stream drying system was able to
operate at the maximum temperature of 150ºC, air
velocity of 20 m/s, impinging distance between 0.05-0.13
m and feed rate between 10-20 kg/h.
Figure 4 shows the plots of the volumetric water
evaporation rate versus the inlet air temperature (130 and
150ºC) with the feed rate of particles (10 and 20 kgdry
solid/h) and impinging distance (5 and 13 cm) as
parameters. It is seen that (see also Table 1) an increase
in the inlet air temperature led to an increase in the
amount of water removed. This is due to the larger
difference between the air temperature and the particle
surface temperature, which is the driving force for heat
(and mass transfer), especially in the unhindered rate
drying period.
The effect of particle flow rate on the volumetric
water evaporation rate is depicted in Figure 4. An
increase in the particle flow rate at each drying
temperature led to an increase in the volumetric water
evaporation rate. This is probably due to the fact that the
capacity of the dryer exceeded the load required to
evaporate water from the particles entering the system;
the more particles entering the system, the higher
volumetric water evaporation rate. This indicated that the
choking point, as mentioned by Kitron et al. [5], was not
yet reached and, in fact, higher particle flow rate could
still be used.
The effect of the distance between the inlet pipes on
the volumetric water evaporation rate is shown in Figure
4. In the case of the particle flow rate of 10 kg/h, the
effect of impinging distance on the volumetric water
evaporation rate was not significant. On the other hand,
when the particle flow rate was adjusted to 20 kg/h,
longer impinging distance led to higher rate of volumetric
water evaporation rate. This is probably due to the larger
effective volume for transport processes [6], which is not
the actual volume of the drying chamber but is a certain
volume located between the faces of the inlet pipes. The
larger effective volume led to the longer residence time of
the particles in the dryer, which means that particles
could spend more time in the active drying zone.

3.5 Determination of System Steady State Condition
The dry-bulb and wet-bulb temperatures at the outlet
and inlet of the drying chamber (see Figure 2) were
measured in order to find the period before the system
getting into steady state. Finally, it was found that at all
drying conditions the dry-bulb and wet-bulb temperatures
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Table 1. Statistical analysis of volumetric water
evaporation rate and volumetric heat transfer coefficient
Volumetric heat

T

Wp

L

evaporation rate

transfer coefficient

(°C)

(kgdry solid/h)

(cm)

(kg water/m3h)

(W/m3K)

130

10

5

ab

120.88±7.04

2149.32±104.06ab

2

130

10

13

112.14±6.80a

1863.80±119.30a

3

130

20

5

163.58±13.94d

3461.44±296.35c

4

130

20

13

217.21±10.71f

4506.60±89.16d

c

b

5

150

10

5

140.42±5.35

2252.60±54.63

6

150

10

13

134.42±10.11bc

2026.83±153.07ab

7

150

20

5

181.74±3.29e

3400.67±32.27c

8

150

20

13

g

233.62±10.74

Volumetric water evaporation rate
(kgwater/m3h)

1

Volumetric water

200

150

100

Wp=10 kg/h, L=5 cm
Wp=20 kg/h, L=5 cm
Wp=10 kg/h, L=13 cm
Wp=20 kg/h, L=13 cm

50

0
120

130

d

Different letters in the same column indicate that the
values are significantly different (p< 0.05)
4.2 Effects of Operating Conditions on Volumetric
Heat Transfer Coefficient
The effect of inlet air temperature on the volumetric
heat transfer coefficient is shown in Figure 5 and Table 1.
It can be seen that the volumetric heat transfer coefficient
changed insignificantly with the inlet air temperature.
This is because a larger difference between the air
temperature and the particle surface temperature also led
to larger logarithmic mean temperature difference (ΔTlm).
At the same time the moisture removal rate also
increased. When combining these two effects together,
according to equation (2), the effect of inlet air
temperature on the volumetric heat transfer coefficient
was negligible.

140

150

160

o

4272.08±142.46

Temperature ( C)

Figure 4. Effects of operating parameters on the
volumetric water evaporation rate
5000

Volumetric heat transfer coefficient
(W/m3K)

Condition
Run
no.

250

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

Wp=10 kg/h, L=5 cm
Wp=20 kg/h, L=5 cm
Wp=10 kg/h, L=13 cm
Wp=20 kg/h, L=13 cm

1000
500
0
120

130

140

150

160

Temperature (oC)

As is seen in Figure 5 and Table 1 the volumetric
heat transfer coefficient increased with an increase in the
particle flow rate at a fixed inlet air temperature. This
confirmed that the capacity of the dryer exceeded the load
required to evaporate water from the particles entering
the system (as can be seen from the results of the
volumetric water evaporation rate). In this case, the
capacity of the dryer was high enough to remove all the
surface water of particles, despite the increased moisture
entering the system.
For the effect of the impinging distance on the
volumetric heat transfer coefficient, this value depended
on the feed rate of particles. At a particle flow rate of 10
kg/h, as shown in Figure 5, the effect of the impinging
distance on the volumetric heat transfer coefficient was
not insignificant. When the particle flow rate increased to
20 kg/h, longer impinging distance led to higher water
evaporation rate this is due to the effect of lower loading
ratio [7], which enhanced the effects of higher shear rate
and turbulence intensity in the impingement zone. The
higher accumulated energy within the particles at 150 °C
might also help enhancing this effect and thus higher
values of the volumetric heat transfer coefficient,
however.
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Figure 5. Effects of operating parameters on the
volumetric heat transfer coefficient

5. Conclusion
In this work, the effects of the inlet air temperature,
feed rate of drying particles and length between the two
opposed inlet pipes of the drying chamber on the
performance of the dryer in terms of the volumetric water
evaporation rate and volumetric heat transfer coefficient
were investigated. At all drying conditions the volumetric
water evaporation rate increased as the inlet air
temperature increased; the effect of the inlet air
temperature on the volumetric heat transfer coefficient
was negligible, however. The volumetric water
evaporation rate and the volumetric heat transfer
coefficient were found to increase with the particle flow
rate at each inlet air temperature. The effect of the
impinging distance on the volumetric water evaporation
rate and volumetric heat transfer coefficient depended on
the values of the particle flow rate. The maximum
volumetric water evaporation rate was found to be around
300 kgwater/m3h while the volumetric heat transfer
coefficient was about 5750 W/m3K. The modified
impinging stream dryer prototype could operate well
under these conditions: maximum air velocity of 20 m/s,
maximum inlet air temperature of 150oC, and maximum
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particle flow rate of 20 kg/h, without the problem of
clogging of the feeding particles.
Symbols
d
= diameter of inlet pipe, m
hv
= volumetric heat transfer coefficient, W/m3K
L
= distance between faces of inlet pipes, m
Nv
= volumetric water evaporation rate, kgwater/m3h
Tdi
= dry-bulb temperature at the inlet of dryer, oC
Tdo
= dry-bulb temperature at the outlet of dryer, oC
Twi
= wet-bulb temperature at the inlet of dryer, oC
Two
= wet-bulb temperature at the outlet of dryer, oC
Vr
= volume of dryer including inlet pipe, 0.0177 m3
Wdp
= mass flow rate of dry particles, kg/h
Wp
= mass flow rate of particles, kg/h
Xo
= particle outlet moisture content, kg/kg (d.b.)
Xi
= particle inlet moisture content, kg/kg (d.b.)
= logarithmic mean temperature difference, K
ΔTlm
Greek Symbol
= latent heat of vaporization, kJ/kg

λ

Subscripts
w
= wet-bulb temperature
d
= dry-bulb temperature
i
= inlet of the dryer
o
= outlet of the dryer
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การเปรียบเทียบการอบแห้งระหว่างฟลูอิดไดซ์เบดและฟลูอิดไดซ์เบดแบบผิวคลื่น
Drying Comparison between Fluidized Bed and Fluidized Wavy-Surface Bed
อํานาจ บุญลอย ดาวรัตน์ ปญั ญากาญจน์ และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะการอบแห้ง
เมล็ดพริกไทยด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดกับเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์แบบหอ
ผิวคลื่น ในการทดลองแต่ละครัง้ จะใช้เมล็ดพริกไทยปริมาณ 200 กรัม
ทีม่ คี วามชืน้ เริม่ ต้นประมาณ 400% (มาตรฐานแห้ง) ทดลองทีอ่ ุณหภูม ิ
80°C โดยใช้ความเร็วของอากาศภายในหอทดลอง 1.7, 2.1 และ 2.6
m/s และใช้เวลาทดลองแต่ละกรณี 180 นาที วัดความชืน้ ทีล่ ดลงของ
เมล็ดพริกไทยทุกๆ 10 นาที ซึง่ ผลจากการทดลองจะนํามาเปรียบเทียบ
กับการอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดธรรมดา การทดลองพบว่าในการ
อบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดธรรมดา ความเร็วลมไม่มผี ลต่ออัตรา
การอบแห้งของเมล็ดพริกไทย แต่ในการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์
แบบหอผิวคลื่น พบว่าความเร็วลมมีผลต่อการลดค่าความชืน้ ของเมล็ด
พริก ไทย โดยช่ ว ยให้ค วามชื้น ที่ม ีอ ยู่ ใ นเมล็ด ระเหยออกได้เ ร็ว ขึ้น
เนื่อ งจากหอผิว คลื่นทําให้เมล็ดมีก ารเคลื่อนที่ล กั ษณะของไหลแบบ
ั ่ ่ ว น เกิด การสันและกระจายตั
ป นป
่
ว ในหอทดลองเพิ่ม มากขึ้น กว่ า
เทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดธรรมดา ทําให้เพิม่ ค่าสัมประสิทธิการพาความ
์
ร้อน ช่วยให้การอบแห้งใช้เวลาลดลง 50 %

than the typical one since the wavy surface can create a
sustainable oscillating flow with stronger turbulence degree of hot
air and causes the dilute bed throughout (reduce bubbles),
leading to higher heat and mass transfer of the moisture in
pepper corn. Closer examination reveals that for a similar
condition, the wavy surface bed performs better and helps to
decrease the drying time around 50% less than the typical one.
1. บทนํา
การอบแห้ง เป็ น กระบวนการไล่ ค วามชื้น ออกจากวัส ดุ โ ดยการ
ระเหย ช่ ว ยให้ เ ก็ บ รัก ษาวัส ดุ ไ ว้ไ ด้ น านและเป็ น การป้ องกัน การ
เสียหายของวัสดุเนื่องจากการทําลายของจุลนิ ทรีย์ โดยทัวไปจะใช้
่
อากาศเป็ นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนและความชื้น การถ่าย
โอนความร้อนจากอากาศไปยังวัสดุและการถ่ายโอนความชื้นจากวัสดุ
ไปยังอากาศจะเกิดขึน้ พร้อมๆ กัน โดยอัตราการถ่ายเทความร้อนและ
ความชืน้ ขึน้ อยู่กบั อุณหภูม ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็วของกระแส
อากาศทีใ่ ช้ในการอบแห้ง
เครือ่ งอบแห้งเมล็ดพืชอาจจะแบ่งได้เป็ นสองชนิดคือเครือ่ งอบแห้ง
แบบเมล็ดพืชอยู่กบั ที่ (fixed-bed dryer) และเครื่องอบแห้งแบบเมล็ด
พืชไหล (moving-bed dryer) ซึง่ เทคนิคการอบแห้งฟลูอดิ ไดซ์เบดเป็ น
เครือ่ งอบแห้งแบบเมล็ดพืชไหล [2], [7], [9] พบมีประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนสูงและเป็ นทีน่ ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยมี
หลายงานวิจยั ทีน่ ําเสนอด้วยเทคนิคดังกล่าว [1], [3] – [6], [8] แต่เมือ่
พิจารณาเทคนิคการอบแห้งฟลูอดิ ไดซ์เบดพบว่าการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการอบแห้ง ทําได้ย ากเนื่ องจากมีเ งื่อ นไขหลายอย่ า งจึง ได้ทํา การ
ทดลองหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการอบแห้งเมล็ดพืช และเทคนิคฟลูอดิ
ไดซ์เบดแบบหอผิวคลื่น ก็เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ โดยในวิจยั ได้
นํ าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ ซึง่ คาดว่าจะช่วยลดค่าความชื้นได้เร็วขึน้ และ
ให้อตั ราการอบแห้งทีด่ ขี น้ึ

Abstract
This paper presents the comparative study of drying pepper
corn in a typical fluidized-bed and a fluidized-bed with wavy
surfaces. In each experimental run, the pepper corn of 200 grams
at initial moisture content of about 400% d.b. is employed for
drying at inlet air temperature of 80°C with each the inlet air
velocity of 1.7, 2.1 and 2.6 m/s. Drying time and weight of pepper
corn are measured in 10 minute interval for 180 minutes in each
run for both beds. The experimental results show that the use of
different velocities leads to no significant effect on drying rate for
the typical fluidized-bed but provides a substantial influence for
one with wavy surface. It is found that one with wavy surface can
help to reduce the moisture content in the pepper corn faster
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2. ทฤษฏี
2.1 ความชื้นในวัสดุ
ความชื้นเป็ นตัวบอกปริมาณของนํ้ าทีม่ อี ยู่ในวัสดุ เมื่อเทียบกับ
มวลของวัสดุชน้ื หรือแห้ง ความชืน้ ในวัสดุแสดงได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. ความชืน้ มาตรฐานเปียก, M w
Mw =

w−d
w

(1)

2. ความชืน้ มาตรฐานแห้ง, M d
Md =

เมือ่

w−d
d

(2)

w คือ มวลของวัสดุ , kg
d คือ มวลของวัสดุแห้ง (ไม่มคี วามชืน้ ), kg

2.2 อัตราความเร็วของการอบแห้ง
เป็ นตัวแปรที่บอกถึงความเร็วของการลดค่าความชื้น ซึ่งถ้าค่า
อัต ราความเร็ว ของการอบแห้ง มีค่ า สู ง แสดงว่ า ปริม าณความชื้น ที่
แพร่กระจายออกจากเมล็ดพืชต่อเวลามีปริมาณสูงมาก
Drying rate =

เมือ่

dX x0 − x
=
dt
t − t0

3.1 เครื่องอบแห้งเทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบด
เครือ่ งอบแห้งเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูกแสดง
ในรูปที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วยหอทดลองรูปทรงกระบอก แสดงดังรูปที่ 2(a)
ทําจากอะคริลกิ ใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.13 เมตร และความสูง 1
เมตร แผ่นกระจายลมเป็ นแบบเจาะตรงซึง่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
เท่ากับ 3 มิลลิเมตร และมีจาํ นวน 408 รู ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ด 22 %
3.2 เครื่องอบแห้งเทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบดที่มีผิวคลื่น
เครือ่ งอบแห้งเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดทีม่ ผี วิ คลื่นใช้อุปกรณ์พน้ื ฐาน
ร่ ว มกับ เครื่อ งอบแห้ง เทคนิ ค ฟลู อิด ไดซ์ เ บดแต่ จ ะต่ า งกัน ที่บ ริเ วณ
ภายในหอทดลองจะมีการติดตัง้ อุปกรณ์มลี กั ษณะเป็ นลูกคลื่นติดตัง้ ใน
แนวดิง่ ของหอทดลอง ลูกคลื่นที่ใช้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
แตกต่างกันคือขนาด 3, 4, 5, และ 6 ซึง่ แสดงดังรูปที่ 2(b) โดยทีก่ าร
ติดตัง้ ลูกคลื่นดังกล่าวเป็ นการออกแบบลักษณะการไหลของอากาศโดย
มีแนวความ คิดทีจ่ ะทําให้เกิดการสันของลมร้
่
อนในการอบแห้งให้มาก
ขึน้ ภายในหอทดลองจะช่วยให้ลมร้อนสัมผัสกับเมล็ดพืชได้มากขึน้ และ
การกระจายตัวกันของเมล็ดพริกไทยภายในหอทดลองจะช่วยให้เกิด
การแลกเปลีย่ นความร้อนได้มากขึน้ ด้วย
3.3 เมล็ดพืชสําหรับการทดลอง
ในการทดลองแต่ ล ะครัง้ ใช้เ มล็ ด พริก ไทยมวล 200 กรัม ที่ม ี
ความชืน้ เริม่ ต้นประมาณ 400% (มาตรฐานแห้ง)

(3)

x0 − x คือ ค่าความเปลีย่ นแปลงของความชืน้

t − t0 คือ ค่าความเปลีย่ นแปลงของช่วงเวลา

(a)

รูปที่ 1. อุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง
3. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
เครือ่ งอบแห้งเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูก
แสดงในรูปที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย หอทดลอง, ขดลวดความร้อน, ชุด
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม,ิ ชุดควบคุมความเร็วลม, โบลเวอร์, ออริฟิส
มิเตอร์และเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติ อล

(b)

รูปที่ 2. ลักษณะของหอทดลอง
3.4 วิ ธีการทดลอง
การทดลองเริม่ จาก Blower ขนาด 2.3 kW ทีม่ อี นิ เวอร์เตอร์เป็ น
ตัว ควบคุ ม ความเร็ว รอบขับ ลมผ่า นท่ อ โดยที่ค วามเร็ว ของอากาศที่
ทางเข้าจะถูกวัดด้วยออริฟิสมิเตอร์ อากาศในเครื่องอบแห้งของทัง้ 2
เทคนิค ถูกทําให้รอ้ นขึน้ ด้วยขดลวดความร้อนขนาด 12 กิโลวัตต์ โดย
ควบคุมอุณหภูมดิ ว้ ยชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม ิ ในการทดลองแต่ละ
ครัง้ ใช้อุณหภูมขิ องอากาศที่ 80oC โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ใน
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4. ผลการทดลอง
ผลของการทดลองจะวิเคราะห์ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกจะ
วิเคราะห์ถงึ อิทธิพลของความเร็วลมและอิทธิพลของผิวคลื่นทีม่ ผี ลต่อ
ค่าการอบแห้ง ลําดับต่อมาคือเปรียบเทียบผลของการอบแห้งระหว่าง
2 เทคนิค และสุดท้ายคือวิเคราะห์อตั ราการอบแห้งของเทคนิคฟลูอดิ
ไดซ์เบดกับเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดทีม่ ผี วิ คลื่น
4.1 อิ ทธิ พลของความเร็วลมและอิ ทธิ พลของผิ วคลื่น
4.1.1 การอบแห้งด้วยเทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบด
ในรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกับค่า
ความชืน้ ทีค่ วามเร็วลม 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s อุณหภูม ิ 80 องศา
เซลเซียส ของการอบแห้งโดยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบด ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากผลการทดลองแล้ว จะเห็น ได้ว่า ความเร็ว ลมไม่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การ
อบแห้ง
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รูปที่ 3 อิทธิพลของความเร็วลมต่อการอบแห้งของเทคนิค
ฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดา
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4.2 เปรียบเที ยบผลค่าการอบแห้ งของเทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบดกับ
เทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบดที่มีผิวคลื่น
ในรูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกับ
ความชืน้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการอบแห้งเมล็ดพริกไทยทีใ่ ช้เทคนิคฟลูอดิ
ไดซ์เบดทีม่ ผี วิ คลื่น ซึง่ เมือ่ นํามาเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการอบแห้ง
เมล็ด พริก ไทยที่ใ ช้เ ทคนิ ค ฟลู อิด ไดซ์เ บดแบบธรรมดาในสภาวะที่
อุ ณ หภู ม ิเ ดีย วกัน พบว่ า ค่ า ความชื้น ต่ อ เวลาของการอบแห้ง เมล็ด
พริกไทยทีห่ อทดลองมีการติดผิวคลื่นจะลดการใช้เวลาในการอบแห้งได้
ดีกว่า
100
Typical Fluidized - bed Technique
1.7 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.1 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.6 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
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รูปที่ 4 อิทธิพลของความเร็วลมต่อการอบแห้งของเทคนิค
ฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบหอผิวคลื่น
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2.6 m/s สามารถลดค่าความชืน้ ได้เร็วกว่าความเร็วลมตํ่าที่ 1.7 และ
2.1 m/s

Moisture content (%)

การควบคุมอุณหภูมขิ องอากาศให้มคี ่าคงที่ตามทีก่ ําหนด ทําการวัด
อุณหภูมขิ องอากาศทีท่ างเข้าหอทดลองด้วยดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์และ
วัดอุณหภูมภิ ายในเบดด้วยเทอร์โมคัพเปิ ลชนิด K ความเร็วของอากาศ
ภายในหอทดลอง 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s ในการทดลองเมล็ดพริกไทย
จะถูกวัดความชืน้ ทีล่ ดลงจากค่านํ้าหนักเมล็ดพริกไทยทีเ่ ปลีย่ นไปซึง่ จะ
ทํ า การวัด ทุ ก ๆ 10 นาทีโ ดยเครื่อ งชัง่ นํ้ า หนั ก ดิจ ิต อลที่ม ีค่ า ความ
ละเอีย ด 0.01 กรัม โดยใช้เ วลาในการอบแห้งแต่ละเงื่อนไขของการ
ทดลองที่ 180 นาที
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4.1.2 การอบแห้งด้วยเทคนิ คฟลูอิดไดซ์เบดที่มีผิวคลื่น
ในรูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกับค่า
ความชื้นทีค่ วามเร็วลม 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s อุณหภูม ิ 80 องศา
เซลเซียส ของการอบแห้งโดยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดทีม่ ผี วิ คลื่นขนาด
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองแล้วจะเห็นได้ว่า ความเร็ว
ลมมีอทิ ธิพลต่อการอบแห้ง จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการอบแห้ง
โดยเทคนิ ค ฟลูอิด ไดซ์เ บดที่ม ีผ ิว คลื่น ที่ค วามเร็ว ลมสูง จะให้ค่า การ
อบแห้งดีกว่าทีค่ วามเร็วลมตํ่า ซึง่ จากรูปจะเห็นว่าความเร็วลมสูงๆที่
214

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Time (min)

รูปที่ 5 เปรียบเทียบการอบแห้งระหว่างเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดกับ
เทคนิคฟลูอดิ ไดซ์แบบหอผิวคลื่น
4.3 วิ เคราะห์อตั ราความเร็วของการอบแห้ง
ในรูปที่ 6 และ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าอัตราความเร็วของการ
อบแห้ง (Drying rate) ของเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดาและ
เทคนิ คหอผิวคลื่น ซึ่ง ผลที่ได้พบว่าในช่วงแรกของการอบแห้งด้วย
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เทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดา ค่าอัตราความเร็วของการอบแห้งจะ
มีค่าทีส่ งู และค่อยๆลดลงจนกระทั ่งค่าความเร็วไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก
ในทํานองเดียวกันกับอัตราการอบแห้ง ของเทคนิคหอผิวคลื่น แต่ค่า
อัตราความเร็วของการอบแห้งของเทคนิคหอผิวคลื่นจะสูงกว่าเทคนิค
ฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดา ซึง่ ในช่วงแรกของระยะเวลาในการอบแห้ง
เทคนิคหอผิวคลื่นจะมีค่าอัตราความเร็วของการอบแห้งที่สูงกว่าแบบ
ั ่ ่ว น
ฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดา ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการเกิดความปนป
ของลมร้อนในหอ ทําให้เกิดการเพิม่ อัตราการถ่ายเทความร้อนอย่างสูง
ทํา ให้ค วามชื้น ที่ม ีอ ยู่ ท่ีเ มล็ด พริก ไทยแพร่ ก ระจายออกมาได้อ ย่ า ง
รวดเร็ว

Drying rate (% Moisture removal / min)

3.5
Typical Fluidized - bed Technique
1.7 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.1 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.6 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าอัตราความเร็วของการอบแห้งกับเวลา

Drying rate (% Moisture removal / min)

3.5
Typical Fluidized - bed Technique
1.7 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.1 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
2.6 m/s, Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
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1. การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบธรรมดาความเร็วลม
ในหอทดลองทีแ่ ตกต่างกันไม่มอี ทิ ธิพลต่อการอบแห้ง แต่สาํ หรับการ
อบแห้ง ด้ว ยเทคนิ ค ฟลู อิด ไดซ์ แ บบหอผิว คลื่น ที่อุ ณ หภู ม ิเ ดีย วกัน
พบว่า ความเร็วลมในหอทดลองมีอทิ ธิพลต่ออัตราการอบแห้ง คือเมื่อ
เพิม่ ความเร็วลมในหอทดลองจะมีผลทําให้อตั ราการอบแห้งดีขน้ึ
2. อิทธิพลของการออกแบบหออบแห้งให้ลกั ษณะการเคลื่อนที่
ั ่ ่วน ซึง่ การใส่ผวิ คลื่นทีม่ ขี นาดแตกต่างกันทํา
ของลมร้อนเป็ นแบบปนป
ให้เกิดการกระจายตัวของเมล็ดพริกไทย ช่วยให้เมล็ดพริกไทยสัมผัส
กับลมร้อนที่ความชื้นค่าตํ่าตลอดเวลา ซึ่งทําให้ค่าการแพร่ความชื้น
ออกจากเนื้อเมล็ดพริกไทยมีค่าสูง ส่งผลต่อการอบแห้งคือสามารถใช้
อุ ณ หภู ม ิข องลมร้ อ นได้ สู ง ในเวลาการอบที่น้ อ ยลง โดยที่เ มล็ ด
พริกไทยหลังการอบแห้งไม่เสียหายทัง้ นี้เนื่องจากถ้าอบแห้งด้วยอุณภูม ิ
สูงเป็ นเวลานานผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้งจะไหม้และเสียคุณภาพ แต่
เทคนิ ค หอผิว คลื่น ช่ ว ยให้เ กิด การกระจายตัว ของลมร้อ นลัก ษณะ
ั ่ ่วนเพิม่ ค่าสัมประสิทธิการพาความร้อนและเร่งการแพร่ความชื้น
ปนป
ออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเวลาอบแห้งที่น้อยกว่าเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์
แบบธรรมดา จากผลการทดลองเทคนิค ฟลูอิด ไดซ์แบบหอผิว คลื่น
สามารถลดค่าความชืน้ ออกจากเมล็ดพริกไทยได้เร็วกว่าแบบเทคนิคหอ
ธรรมดา ด้วยเมล็ดพริกไทยมีการกระจายตัวทีด่ กี ว่าและมีการไหลขึน้
ลงของเมล็ดพริก ไทยภายในหอทดลองอยู่ต ลอดเวลาจึง ช่ ว ยให้ก าร
อบแห้งลดลงอย่างต่อเนื่อง

90

100

Moisture content (%)

รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่าอัตราความเร็วของการอบแห้งกับค่าความชืน้
5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองอบแห้งเมล็ดพริกไทย ด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบด
ธรรมดาและเทคนิ ค ฟลูอิด ไดซ์แ บบหอผิว คลื่น ที่ค วามชื้น เมล็ด พืช
เริม่ ต้น 80% มาตรฐานเปี ยก อุณหภูมอิ ากาศ 80 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 67-70% มวลพริกไทยที่ 200 กรัม
สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดร
ไดนามิกของผิวชิ้นงานที่กดอัดเป็ นเส้นด้วยของไหลคับเปิ้ ลสเตรทใน
สภาวะการงานทํ า งานแบบรุ น แรง โดยสารหล่ อ ลื่ น เป็ น ของไหล
คับเปิ้ ลสเตรทซึง่ แทนด้วยพารามิเตอร์ทแ่ี สดงค่าความยาวของโมเลกุล
ทีใ่ ช้เป็ นสารเติม การวิเคราะห์เชิงตัวเลขใช้วธิ นี ิวตันราฟสันเพือ่ ทําการ
วิเคราะห์สมการเรย์โนด์ สมการความหนาฟิ ลม์ สมการความหนืด โดย
ผลการคํานวณพบว่า ค่าพารามิเตอร์ความยาวของโมเลกุลแบบไร้มติ มิ ี
ผลต่อความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่นและความหนืดของสารหล่อลื่น
เมื่อทําการเพิม่ ความเร็วของการสัมผัสพบว่าความหนาของฟิ ล์มสาร
หล่อลื่นมีค่าเพิม่ มากขึน้ และเมื่อมีการทํางานในสภาวะทีภ่ าระสูงขึน้ ค่า
ความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นจะลดลง
Abstract
This paper presents the study of the Elastohydrodynamic
Lubrication of Surfaces under Line Contact with Couple Stress
Fluids (CSF) at Severe Operating Conditions. The Lubricant is
assumed couple stress fluids and non-dimensional couple stress
parameter represents the molecular length of the additives. The
systems are solved numerically using Newton Raphson method
to analysis the modified Reynolds equation, film thickness
equation, viscosity equation and energy equation. The couple
stress parameter is show to cause a significant in fluid film
thickness and viscosity. Furthermore, when load increase, the
thickness of oil film becomes decrease, but if the speeds of
rollers increase, the thickness of oil film will be more.

1. คํานํา
การหล่อลื่นแบบอิล าสโตไฮโดรไฮโดรไดนามิกเป็ นการหล่ อลื่น
แบบฟิลม์ บางทีม่ คี วามสําคัญสําหรับการทํางานภายใต้สภาวะการสัมผัส
แบบต่อเนื่อง เช่น ลูกกลิง้ เกียร์ เป็ นต้น ซึง่ มีลกั ษณะของการสัมผัสกัน
ดังแสดงในรูปที่ 1

w
y
ทางเข้าของนํ้ามัน

Ua

x

Ub

รูปที่ 1

แสดงลักษณะการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไฮโดรไดนามิก
ของลูกกลิง้ ทีม่ กี ารสัมผัสเป็ นเส้นตรง

โดยในช่วงของการสัมผัสกันของสารหล่อลื่นและผิววัสดุทท่ี าํ งานภายใต้
สภาวะการทํ า งานแบบรุ น แรงจะทํ า ให้ เ กิ ด ความร้ อ นขึ้น ในฟิ ล์ ม
นํ้ ามันหล่อลื่นซึ่งจะส่งผลต่อค่าความหนืดและค่าความหนาของฟิ ล์ม
นํ้ามันโดย Murch และ Wilson [1] ได้ทาํ การศึกษาผลของค่าความร้อน
ในความหนื ด เฉื อ นในช่ ว งขาเข้า ของการสัม ผัส พบว่า อุ ณ หภู ม ิเ ป็ น
ผลกระทบหลักต่อความหนาของฟิ ล์มนํ้ ามันที่สภาวะความเร็วในการ
หมุนของลูกกลิง้ มีค่าตํ่ามากๆ นอกจากนัน้ Sadeghi และ Dow [2] ได้
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แสดงสมการการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของปญั หาการเกิดความร้อนและ
การกระจายตัวของความร้อนในการสัมผัสแบบอิลาสโตไฮโดรไฮโดรได
นามิส์ โดยใช้การวัดความดันและการกระจายอุณหภูมขิ องพื้นผิว ซึ่ง
พบว่าความร้อนมีผลต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิส์ ทําให้ม ี
การพยายามปรับปรุงสภาวะการหล่อลื่นอันเนื่องมาจากความร้อนโดย
การปรับปรุงสภาวะของนํ้ ามันหล่อลื่นด้วยการเติมสารเติม(additives)
ซึง่ Stokes [3] ได้อธิบายการเปลีย่ นแปลงทฤษฎีของของไหลทีม่ คี วาม
ต่อเนื่อง โดยเรียกว่า ทฤษฎี Couple Stress ของของไหล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
เลือกทําการศึกษาการหล่อลื่นแบบเทอร์โมอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของ
ผิวชิน้ งานทีก่ ดอัดเป็ นเส้นด้วยของไหลคับเปิ้ ลสเตรทในสภาวะการงาน
ทํางานแบบรุนแรงซึ่งอุณหภูมจิ ะมีผลต่อค่าความหนืดของสารหล่อลื่น
โดยได้ทาํ การเปรียบเทียบค่าสภาวะต่างๆ เช่น ความหนาของฟิ ลม์ สาร
หล่อลื่น ค่าความดันในช่วงการสัมผัส ค่าความหนืด และอุณหภูม ิ เป็ น
ต้น เมือ่ สารหล่อลื่นเป็ นของไหลแบบนิวทอเนี่ยนและของไหลทีม่ สี ภาวะ
เป็ นของไหลคับเปิ้ลสเตรททีค่ ่าความยาวของโมเลกุลของสารเติมทีม่ คี ่า
ต่างๆกัน
2. ทฤษฎี
2.1 สมการเรย์โนด์
Sarangi [4] และ Saini [5] ได้แสดงสมการความเค้นเฉือนของของ
ไหลคับเปิ้ ลสเตรท(Couple Stress Fluids : CSF) ไว้ดงั สมการ (1)
⎛ ∂u
∂ 3u ⎞
− λa2 3 ⎟
∂y ⎠
⎝ ∂y

⎡ cosh ( 2 y − h ) 2λa ⎤ ⎤
ua − ub
1 ∂p ⎡ 2
2
y+
⎢ y − hy + 2λa ⎢1 −
⎥⎥
h
2η ∂x ⎣⎢
cosh h / 2λa ⎦ ⎦⎥
⎣

(2)
จากการพิจารณาสมการสมดุลของแรงและสมการความต่อเนื่องจะได้
สมการเรย์โนล์ประยุกต์ สําหรับสารหล่อลื่นทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นของไหล
CSF ในรูปตัวแปรไร้มติ ดิ งั สมการ (3)
⎛ ρ H 3∂P / ∂X ⎞
∂
(ρH ) = 0
⎜
⎟−K
∂X
ηζ
⎝
⎠
⎡

12

24

⎛ Ω ⎞⎤

ζ = ⎢1 − 2 + 3 tanh ⎜ ⎟ ⎥
⎝ 2 ⎠⎦
⎣ Ω Ω

เมือ่

K = 3U π 2 / 4W 2
Ω = 8WH / π L
L = λa / R
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−1

X i2 ΔX
−
2
2π

N

(4)

⎛ X i +1 + X i
X + Xi
⎞
− X j i −1
−Xj ⎟
2
2
⎝
⎠

∑ P ln ⎜
j

j =1

สมการความหนืดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเนื่องจากแรงดันและอุณหภูม ิ
แสดงดังสมการ (5)

(

Z1
η = exp ⎡⎣ ln (η0 ) + 9.67 ⎤⎦ ⎡⎢ −1 + (1 + 5.1x10−9 PH P ) ⎤⎥ − γ 0 (θ m − 1) θ 0

⎣

⎦

)

(3)

(5)

สมการความหนาแน่นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเนื่องจากแรงดันและอุณหภูม ิ
[7] แสดงดังสมการ (6)
ρ = [1 +

0.6 x 10−9 PH P
1 + 1.7 x 10−9 PH P

] (1 − β (θ m − 1)θ 0 )

(6)

2.3 สมการพลังงาน
สมการพลังงานทีใ่ ช้ในการคํานวณอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ในฟิลม์ นํ้ามัน
แสดงได้สมการ (7)
η ⎛ ∂u ⎞
∂ 2θ
∂θ ⎞
⎛ ∂P ⎞
2⎛
= − K1 τ ⎜
− K 2 H 2θ ⎜ u
⎟
⎟ + K3 ρ H ⎜ u
φ ⎝ ∂Y ⎟⎠
∂Y 2
⎝ ∂X ⎠
⎝ ∂X ⎠

เมือ่ λa คือความยาวโมเลกุลของสารเติม, เมตร
สมการความเร็วของของไหล CSF ทีไ่ หลข้ามชัน้ ฟิ ล์มของไหล
แสดงได้ดงั สมการ (2)

∂
∂X

Hi = H0 +

(1)

τ =η ⎜

u = ua +

2.2 สมการความหนาฟิลม์ ความหนาแน่น ความหนืดของฟิลม์
นํ้ามัน
สมการความหนาของฟิลม์ นํ้ามันทีพ่ จิ ารณาการเปลีย่ นรูปร่างแบบ
ยืดหยุน่ ของวัตถุ[6] แสดงดังสมการ (4)

(7)

เมือ่
K1 =

( E ′RU )

2

θ0η0 k

β ( E ′R ) U ⎛ 8W ⎞2
K2 =
⎜
⎟
4η0 k
⎝ π ⎠
2

c ρ0 E ′R 2U ⎛ 8W ⎞
⎜
⎟
η0 k
⎝ π ⎠
π Uη
φ=
8WH

3/ 2

K3 =

3. การประยุกต์เชิ งตัวเลข
เนื่ อ งจากสมการที่ใ ช้ใ นการแก้ ปั ญ หาการหล่ อ ลื่ น แบบอิ ล าสโต
ไฮโดรไดนามิกส์มคี วามไม่เป็ นเชิงเส้นสูง ดังนัน้ จึงใช้วธิ กี ารแก้ปญั หา
ด้วยวิธนี ิวตันราฟสันซึง่ จะทําการหารากของสมการ f ( x) = 0 ด้วย
การประมาณฟงั ก์ชนั ด้วยอนุ กรมเทย์เลอร์ ดังสมการ (8)
f ( x ) = f ( x 0 ) + ( x − x 0 ) f ′( x 0 )
Δx = x − x 0 = −

f ( x0 )
f ′( x 0 )

(8)

และจะทําการคํานวณซํ้าระหว่างค่าเก่าและค่าใหม่ทไ่ี ด้ดงั สมการ (9)
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Δx k +1 = −

f ( xk )
f ( x k +1 )

(9)

x k +1 = x k + Δx k +1

การคํานวณจะคํานวณซํ้าจนกว่าจะได้คา่ ความผิดพลาดทีย่ อมรับได้และ
นํามาจัดรูปเพือ่ หาค่าคําตอบของสมการในรูปเมตริกซ์ได้ดงั สมการ (10)
และ (11)
⎡ ∂f i
⎢
⎢ ∂Pi
⎢ 0
⎢
⎢
⎢ 0
⎣⎢

⎡ ∂fi
⎢
⎢ ∂θ i
⎢
⎢ 0
⎢
⎢
⎢ 0
⎣

0
∂f i
∂Pi
0

0
∂fi
∂θi
0

⎤
0 ⎥
⎥ ⎡ΔPi ⎤ ⎡− f i ⎤
0 ⎥ ⎢⎢ΔPi ⎥⎥ = ⎢⎢− f i ⎥⎥
⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎥
∂f i ⎥⎥ ⎣ΔPi ⎦ ⎣− f i ⎦
∂Pi ⎦⎥

⎤
0 ⎥
⎥ ⎡ Δθ ⎤ ⎡ − f ⎤
i
⎥⎢ i⎥
0 ⎥ ⎢ Δθ i ⎥ = ⎢⎢ − fi ⎥⎥
⎥ ⎢ Δθ ⎥ ⎢ − f ⎥
i⎦
⎣ i⎦
∂fi ⎥ ⎣
⎥
∂θ i ⎦

จากรูปที่ 3 พบว่าค่าความหนาของฟิลม์ นํ้ามันเมือ่ สารหล่อลื่นเป็ น CSF
จะมีความหนามากกว่าสารหล่อลื่นแบบนิวทอเนี่ยน โดยเมื่อ L มีค่า
มากขึน้ ค่าความหนาฟิลม์ จะสูงขึน้ เนื่องจากสารเติมทีม่ คี ่า L มากจะทํา
ให้น้ํามันมีความหนืดมากขึน้ จึงเกิดการยุบตัวน้อยลง

(10)

(11)

4. ผลการคํานวณ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคํานวณและวิเคราะห์ในกรณีต่างๆ ดังนี้
กรณีท่ี 1 กําหนดให้
S = 0.1 Ua = 4 m/s w = 500,000 N เมือ่ L มีคา่ ต่างๆกัน
จากรูปที่ 2 พบว่าค่าความดันจะมีค่าเพิม่ ขึน้ จนถึงจุดศูนย์กลางของการ
สัมผัสและจะลดลงอย่า งรวดเร็วและหลัง จากนัน้ จะเพิม่ ขึ้นอีก ครัง้ ใน
บริเวณใกล้ทางออกของการสัมผัส เรียกว่า Pressure Spike และจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจุดนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนรูป ร่างของวัตถุ
โดยจากการเปรียบเทียบลักษณะของความดันเมื่อสารหล่อลื่นเป็ นของ
ไหลนิวทอเนี่ยน และทีค่ ่า L ต่างๆ กันของของไหล CSF พบว่าค่า
ความดันมีคา่ ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 3 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลืน่ บริเวณสัมผัสเมือ่
สารหล่อลื่นเป็ นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่ คี า่ L ต่าง ๆ
จากรูปที่ 4 พบว่าค่าความหนืดของสารหล่อลื่นแบบ CSF มีค่าสูงกว่า
สารหล่ อ ลื่น แบบนิ วทอเนี่ ย นมากโดยเฉพาะที่จุดศูนย์ก ลางของการ
สัมผัสและมีลกั ษณะการกระจายของความหนืดตามค่าความดัน โดย
เมื่อ L มีค่ามากขึน้ ค่าความหนืดจะมีค่ามากขึน้ ด้วยซึง่ ทําให้ค่าความ
หนาฟิ ลม์ มีค่าสูงขึน้ ด้วย ซึง่ ทีค่ ่า L เพิม่ ขึน้ 5 เท่า จะส่งผลให้ค่าความ
หนืดทีจ่ ดุ ศูนย์กลางของการสัมผัสเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3.5 เท่า

รูปที่ 4 แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบริเวณสัมผัสเมือ่ สารหล่อลื่น
เป็ นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่ คี า่ L ต่าง ๆ
รูปที่ 2 แสดงการกระจายของความดันบริเวณสัมผัสเมือ่ สารหล่อลื่น
เป็ นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่ คี า่ L ต่าง ๆ

กรณีท่ี 2 กําหนดให้
S = 0.1 w = 500,000 N L = 5x10-5 เมือ่ ทําการเปลีย่ นความเร็ว (Ua)
เป็ น 2 และ4 m/s
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จากรูปที่ 5 พบว่าเมือ่ ทําการเปลีย่ นค่าความเร็วในการสัมผัสจาก 2 m/s
เป็ น 4 m/s ทีค่ ่าภาระเดียวกัน ลักษณะการกระจายของความดันมี
รูปแบบใกล้เคียงกัน โดยมีความดันสูงสุดทีจ่ ุดศูนย์กลางของการสัมผัส
เท่ากันแต่ความดันทีท่ างออกจากการสัมผัส Pressure Spike ที่
ความเร็วสูงมีค่ามากกว่า เนื่องจาก ณ ตําแหน่ งทางออกของการสัมผัส
เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของลูกกลิง้

รูปที่ 7 แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบริเวณสัมผัสเมือ่ สาร
หล่อลื่นเป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ความเร็วในการสัมผัสต่างกัน
กรณีท่ี 3 กําหนดให้
S = 0.1 Ua= 4 m/s L = 5x10-5 เมือ่ ทําการเปลีย่ นภาระกระทํา (w)
จาก 250,000 N เป็ น 500,000 N
รูปที่ 5

แสดงการกระจายของความดันบริเวณสัมผัสเมือ่ สารหล่อลื่น
เป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ความเร็วในการสัมผัสต่างกัน

จากรูป ที่ 6 ค่าความหนาของฟิ ล์มสารหล่อลื่นที่ความเร็วสูงมีค่า
มากกว่าทีค่ วามเร็วตํ่าเนื่องจากผลของความดันทีม่ คี ่าไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก ในรูปที่ 5 แต่ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นลดลงอย่างมาก ดัง
แสดงในรูปที่ 7

จากรูปที่ 8 พบว่าเมือ่ ทําการเปลีย่ นค่าภาระทีก่ ระทําจาก 250,000 N
เป็ น 500,000 N ทีค่ ่าความเร็วเดียวกัน ลักษณะการกระจายของความ
ดันมีรูปแบบใกล้เคียงกัน แต่ท่ภี าระสูงค่าความดันทีจ่ ุดศูนย์กลางการ
สัมผัสและความดันทีท่ างออกมีค่ามากกว่า เนื่องจากภาระโหลดทีม่ าก
จะกดให้ฟิลม์ นํ้ามันบางลงค่าความดันจึงเพิม่ ขึน้

รูปที่ 8
รูปที่ 6 แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลืน่ บริเวณสัมผัสเมือ่ สาร
หล่อลื่นเป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ความเร็วในการสัมผัสต่างกัน
จากรูปที่ 7 ลักษณะการกระจายของค่าความหนืดของสารหล่อลื่นมี
ลักษณะคล้ายความดันคือมีค่าสูงสุดทีจ่ ุดศูนย์กลางของการสัมผัสและมี
ลักษณะเป็ นยอดหนามแหลม (Spike) ทีท่ างออก โดยทีค่ ่าความเร็วสูง
ความหนืดจะมีคา่ มากกว่าทีค่ า่ ความตํ่ามาก
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แสดงการกระจายของความดันบริเวณสัมผัสเมือ่ สารหล่อลื่น
เป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ภาระต่างกัน

จากรูปที่ 9 ค่าความหนาของฟิ ลม์ สารหล่อลื่นทีภ่ าระสูงมีค่าน้อยกว่าที่
ภาระตํ่า เนื่ องจากผลของความดันที่มคี ่า ไม่เ ปลี่ย นแปลงมากนัก ดัง
แสดงในรูปที่ 8 แต่ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นก็มคี ่าเพิม่ ขึน้ สูงมาก
ดังแสดงในรูปที่ 10
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5.4 เมือ่ ทําการเพิม่ ภาระโหลดทีก่ ระทํากับผิวชิน้ งานทีก่ ดอัดกัน
จะทําให้ความหนาฟิลม์ นํ้ามันมีคา่ ลดลง
สัญลักษณ์
ค่าประสิทธิผลยังโมดูลสั , Pa.(N / m 2 )
h ค่าความหนาฟิลม์ , m.
์ แบบไร้หน่วย สําหรับการสัมผัสแบบเส้น
H ค่าความหนาฟิ ลม
ค่
า
คงที
ข
่
องแบบไร้
หน่วยสําหรับการสัมผัสแบบเส้น
H
L คับเปิ้ ลสเตรทพารามิเตอร์
P ค่าความดันแบบไร้หน่วย
2
pH ค่าความดันเฮอร์เซียนสูงสุด, Pa.( N / m )
R ค่ารัศมีทส่ี มั ผัส ในทิศทางแกน x, m.
S slide to roll ratio
ความเร็วในแนวสัมผัสของลูกกลิง้ ทีผ่ วิ บนและล่าง, m/s
ua , ub
U ค่าความเร็วของการสัมผัสแบบไร้หน่ วย
่ ระทําแบบไร้หน่วยสําหรับการสัมผัสแบบเส้น
W ค่าโหลดทีก
w ค่าโหลดทีก่ ระทําในแนวตัง้ ฉากต่อหน่วยความกว้าง , N / m.
X ค่าแนวแกน X แบบไร้หน่ วยของการสัมผัสแบบเส้น
Y ค่าแนวแกน Y แบบไร้หน่ วยของการสัมผัสแบบเส้น
่ องตัวแปรไร้
z1 ค่าดัชนีของความหนืด – แรงดัน เป็ นค่าคงทีข
หน่วย
ρ ความหนาแน่ นแบบไร้หน่ วย
ρ 0 ความหนาแน่ นที่ P = 0 , N .s 2 / m 4
η ค่าความหนืดสัมบูรณ์, Pa s
ค่าความหนืดสัมบูรณ์แบบไร้หน่วย
η ,V
η 0 ค่าความหนืดสัมบูรณ์ ที่ P = 0 ,Pa s
θ อุณหภูมขิ องสารหล่อลื่น, K
θ m อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของสารหล่อลื่น, K
θ 0 อุณหภูมเิ ริม่ ต้นของสารหล่อลื่น, K
β dimensionless thermodensity constant
γ 0 temperature-viscosity coefficient
E′

0

รูปที่ 9

แสดงความหนาของฟิลม์ สารหล่อลืน่ บริเวณสัมผัสเมือ่ สาร
หล่อลื่นเป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ภาระต่างกัน

จากรูปที่ 10 ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นทีภ่ าระสูงมีค่ามากกว่าค่า
ความหนืดของสารหล่อลื่นทีภ่ าระตํ่ากว่ามาก ซึง่ ส่งผลให้ความหนาของ
ฟิลม์ สารหล่อลื่นทีภ่ าระสูงมีคา่ น้อยกว่า โดยภาระทีล่ ดลงครึง่ หนึ่งส่งผล
ให้คา่ ความหนืดลดลงประมาณ 2.5 เท่า

รูปที่ 10 แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบริเวณสัมผัสเมือ่ สาร
หล่อลื่นเป็ นของไหล CSF ทีม่ คี า่ ภาระต่างกัน
5. สรุป
จากการวิเคราะห์การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกส์ของ
ผิวชิน้ งานทีก่ ดอัดเป็ นเส้นด้วยของไหลคับเปิ้ ลสเตรทในสภาวะการงาน
ทํางานแบบรุนแรงสามารถสรุปได้ดงั นี้
5.1 ค่าความดันของสารหล่อลื่นมีคา่ ไม่เปลีย่ นแปลงเมือ่ สารหล่อ
ลื่นเป็ นของไหลแบบ CSF
5.2 ค่าความยาวของโมเลกุลของของไหล CSF ยิง่ มีคา่ มากจะทํา
ให้ฟิลม์ นํ้ามันมีความหนามากขึน้ และมีความหนืดมากขึน้
5.3 เมือ่ ทําการเพิม่ ความเร็วของผิวชิน้ งานทีก่ ดอัดกันจะทําให้
ความหนาฟิลม์ นํ้ามันมีคา่ มากขึน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเชิงทดลองเกีย่ วกับคุณลักษณะ
การถ่ายเทความร้อนเฉพาะที่ ณ ตําแหน่ง Stagnation ของลําอากาศที่
พุง่ ชนแผ่นปะทะแบบเรียบ ซึง่ มีเงือ่ นไขขอบเขตทางความร้อนเป็ นแบบ
อุณหภูมผิ วิ คงที่ โดยใช้เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อน (Heat Flux
Sensor) นอกจากนี ยัง ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของเรย์ โ นลดส์ นั ม เบอร์
(Reynolds Number, Red) และระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ (Nozzle
to Plate Spacing, H) ทีม่ ตี ่อนัสเซลต์นมั เบอร์ (Nusselt Number, Nu)
โดยเรย์โนลดส์นัมเบอร์มคี ่าอยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 40,000 และระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้น
ผ่า นศูน ย์ก ลางหัว ฉี ด จากผลการศึก ษาพบว่า ในทุ ก ๆค่ า ของระยะ
ระหว่ า งหั ว ฉี ด กั บ ผิ ว ปะทะนั น นั ส เซลต์ นั ม เบอร์ ณ ตํ า แหน่ ง
Stagnation จะมีค่าเพิม่ ขึนตามเรย์โนลดส์นัมเบอร์ทเ่ี พิม่ ขึน และเมื่อ
พิจารณาทีเ่ รย์โนลดส์นัมเบอร์คงทีแ่ ล้ว นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง
Stagnation จะมีคา่ เพิม่ ขึนตามระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะทีเ่ พิม่ ขึน
โดยจะมีค่าสูงสุดเมื่อระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะมีค่าประมาณ 7
เท่า ของขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลางหัว ฉี ด สํา หรับ เรย์โ นลดส์นัม เบอร์
ระหว่าง 15,000 ถึง 40,000 แต่เมือ่ ระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะมีค่า
มากกว่า 7 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดแล้ว การเพิม่ ระยะ
ระหว่ า งหัว ฉี ด กับ ผิว ปะทะจะทํ า ให้ นั ส เซลต์ นั ม เบอร์ ณ ตํ า แหน่ ง
Stagnation มีคา่ ลดลง ดังนัน ช่วงการใช้งานทีเ่ หมาะสมของการถ่ายเท
ความร้อนเฉพาะที่ ณ ตําแหน่ ง Stagnation ด้วยเทคนิคการใช้ลํา
อากาศพุ่งชน คือ ระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะมีค่าอยู่ระหว่าง 6 ถึง
8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด สําหรับเรย์โนลดส์นมั เบอร์ท่ี
อยูร่ ะหว่าง 15,000 ถึง 40,000

Abstract
This research experimentally investigates the local heat
transfer characteristics at stagnation point of an air jet impinging
on a heated flat plate by using a heat flux sensor. The thermal
boundary condition of the heated plate is constant surface
temperature. Additionally, the effects of Reynolds number (Red)
and nozzle to plate spacing (H) on Nusselt number (Nu) are also
investigated. The range of Reynolds number is from 15,000 to
40,000 and of H is from 1 to 8 times of nozzle diameter. From
experimental results, it is found that stagnation Nusselt number
increases while Reynolds number increases in every nozzle to
plate spacing from 1 to 8 times of nozzle diameter. For each
Reynolds number, stagnation Nusselt number increases as
nozzle to plate spacing increases. The maximum stagnation
Nusselt number occurs when nozzle to plate spacing is about 7
times of nozzle diameter for 15,000 < Red < 40,000. However,
when the nozzle to plate spacing is more than 7 times of nozzle
diameter, the stagnation Nusselt number decreases as nozzle to
plate spacing increases. Thus, the operating range for cooling at
specific point with an air jet impingement is nozzle to plate
spacing between 6 to 8 times of nozzle diameter for 15,000 <
Red < 40,000.

คําสําคัญ: การพุ่งชนโดยลําอากาศ, การถ่ายเทความร้อนเฉพาะที,่
เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อน

รายการสัญลักษณ์
d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [mm]

Keywords: Air jet impingement, Local heat transfer, Heat flux
sensor
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สัมประสิทธิ ์การพาความร้อน [W/m2.oC]
H ระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ [mm]
k สภาพนําความร้อน [W/m.K]
่ี าํ แหน่ง Stagnation
Nu st เลขนัสเซลต์ทต
Pr เลขพรันด์เทิล
2
q& ′s′ ฟลักซ์ความร้อน [W/m ]
พิกดั ตําแหน่งในแนวรัศมี [mm]
r
Re d เลขเรย์โนลดส์
o
T j อุณหภูมลิ าํ อากาศ [ C]
o
Ts อุณหภูมผิ วิ ปะทะ [ C]
ั ่ ว่ น [%]
Tu ความเข้มของความปนป
u ความเร็วเฉลีย่ เฉพาะทีใ่ นแนวแกน x [m/s]
u c ความเร็วเฉลีย่ บนแนวเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [m/s]
่ ลายหัวฉีด [m/s]
u ce ความเร็วเฉลีย่ บนแนวเส้นผ่านศูนย์กลางทีป
x พิกดั ตําแหน่ งในแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง [mm]
h

1. คํานํา
การใช้ลาํ ของไหลพุง่ ชน หรือ Jet Impingement เป็ นเทคนิคหนึ่งที่
ถูก นํ า มาใช้ใ นการส่ง เสริม การถ่ า ยเทความร้อ นกัน อย่ า งแพร่ห ลาย
เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวมีขอ้ ดี คือ สามารถถ่ายเทความร้อนเฉพาะที่
ได้ในอัตราทีส่ งู กว่าการพาความร้อนแบบบังคับทั ่วๆไป (Conventional
Forced Convection) ตัวอย่างเช่น การระบายความร้อนในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม อันได้แก่ เหล็กแผ่น, กระจก, กระดาษ เป็ นต้น
แต่วธิ กี ารทีใ่ ช้ในการศึกษาในอดีตนัน เป็ นการศึกษาวิจยั ทีเ่ งือ่ นไขทาง
ความร้อนแบบฟลัก ซ์ความร้อนคงที่ โดยอาศัยการวัดแรงดันไฟฟ้า ,
กระแสไฟฟ้า, และอุณหภูมผิ วิ เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์สมั ประสิทธิการ
์
ถ่า ยเทความร้อ น ซึ่ง เป็ น วิธ ีท่ีส ะดวกและไม่ยุ่ ง ยาก นอกจากนี ยัง มี
การศึกษาถึงปจั จัยพืนฐานที่มผี ลต่อสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อน
ของเทคนิค Jet Impingement อันได้แก่ เรย์โนลดส์นัมเบอร์, ระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด, ทิศทางของ
ลํา ของไหลที่พุ่ง ชนผิว ปะทะ, ความโค้ง สัม พัท ธ์ข องผิว ปะทะ, และ
ลักษณะของพืนผิว เป็ นต้น
Jambunathan และคณะ [1] ได้ทําการรวบรวมข้อมูลการศึกษา
การถ่ า ยเทความร้อ นด้ว ยเทคนิ ค การใช้ข องไหลพุ่ง ชนผิวเรีย บที่ใ ช้
หัวฉีดที่มหี น้ า ตัด กลม โดยพบว่า สหสัมพันธ์ท่แี สดงค่า นัสเซลต์นัม
เบอร์ หรือ Nu นันเป็ นฟงั ก์ชนของ
ั่
Rem โดย m เป็ นค่าคงที่ และยัง
พบว่า ค่าคงที่ m นีเป็ นฟงั ก์ชนของระยะห่
ั่
างระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ
และระยะห่างจากจุด Stagnation บนผิวปะทะ
Lee และคณะ [2] ได้ทาํ การศึกษาอิทธิพลของความโค้งสัมพัทธ์ท่ี
มีต่อการถ่ายเทความร้อนของลําอากาศทีม่ ลี กั ษณะการไหลแบบพัฒนา
เต็มที่ (Fully Developed Flow) ซึง่ พุง่ ชนผิวโค้งนูนครึง่ ทรงกลม โดย
พบว่า นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation มีค่าเพิม่ ขึนตาม
ความโค้งสัมพัทธ์ทเ่ี พิม่ ขึน และมีค่าสูงสุดเมือ่ ระยะของหัวฉีดอยู่ในช่วง
6 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด สําหรับเรย์โนลดส์นัม
เบอร์ระหว่าง 11,000 ถึง 50,000
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Cornaro และคณะ [3] ได้ทาํ การศึกษาอิทธิพลของเรย์โนลดส์นัม
เบอร์, ระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ, และความโค้งสัมพัทธ์ทม่ี ตี ่อการ
ถ่ายเทความร้อนของลําอากาศทีพ่ ุ่งชนผิวครึง่ ทรงกระบอก โดยพบว่า
นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ งใดๆบนผิวทดลองมีค่าเพิม่ ขึนเมื่อความ
โค้ ง ของผิ ว ทดลองมี ค่ า มากขึ น โดยอิ ท ธิ พ ลของความโค้ ง จะมี
ความสําคัญที่เรย์โนลดส์นัมเบอร์สูงๆ แต่ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปจั จุบนั ทําให้ฟลักซ์ความร้อนทีผ่ วิ สามารถวัดได้โดยตรง
ด้วย เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อน หรือ Heat Flux Sensor ดังนัน
การศึก ษาเงื่อ นไขขอบเขตทางความร้อ นแบบอุ ณ หภู ม ิผ ิว คงที่จ ึง
สามารถทําได้งา่ ยขึน
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนเฉพาะทีด่ ว้ ยเทคนิคการใช้ลําของไหลพุ่งชน โดยอาศัยเซนเซอร์
วัดฟลักซ์ความร้อนในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน
ณ ตําแหน่ ง Stagnation ซึง่ มีเงือ่ นไขขอบเขตทางความร้อนเป็ นแบบ
อุณหภูมผิ วิ คงที่ นอกจากนียังศึกษาถึงอิทธิพลของเรย์โนลดส์นัมเบอร์
และระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะทีม่ ตี ่อสัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความ
ร้อนในเทอมของนัสเซลต์นมั เบอร์ และวิเคราะห์เพือ่ หาสหสัมพันธ์ทใ่ี ช้
ทํานายค่านัสเซลต์นมั เบอร์ทต่ี าํ แหน่ง Stagnation อีกด้วย
2. อุปกรณ์ ทดลอง
กลไกการสร้างลําอากาศในการทดลองนีเริม่ จากอากาศถูกส่งมา
จากพัดลมชนิดแรงเหวีย่ งหนีศูนย์ (Centrifugal Blower) ผ่านระบบท่อ
(Piping System), วาล์วควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Globe
Valve), ออริฟิซ (Orifice), มานอมิเตอร์ชนิดหลอดรูปตัว U (U Tube
Manometer), ชุดจัดเรียงกระแสอากาศ (Plenum Chamber), และ
หัวฉีด (Nozzle) โดยแผนผังอุปกรณ์ทดลองสําหรับการศึกษาลักษณะ
การไหลและการถ่ายเทความร้อนในการทดลองนีแสดงดังรูปที่ 1 และ 2
ตามลําดับ และเพื่อให้ได้ลําอากาศที่มกี ารไหลแบบพัฒนาเต็มที่แล้ว
อุปกรณ์ ทม่ี ผี ลต่อรูปแบบความเร็วของลําอากาศทีพ่ ุ่งชนแผ่นเรียบคือ
ชุดจัดเรียงกระแสอากาศและหัวฉีด โดยในส่วนของชุดจัดเรียงกระแส
อากาศสําหรับการทดลองนีใช้กลุ่มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm
ยาว 260 mm และตาข่าย (Screen Mesh) ติดตังอยู่ภายในท่อ Duct
ขนาด 30x30 cm2 ยาว 60 cm โดยบรรจุเต็มพืนทีห่ น้าตัดของการไหล
เพื่อ จัดเรียงกระแสอากาศก่ อ นเข้า สู่ห วั ฉีด สํา หรับหัวฉี ดที่ใช้ในการ
ทดลองนีใช้ท่ออะครีลกิ ตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 34 mm หนา 3
mm ยาว 450 mm ซึ่งด้วยอัตราส่วนความยาวต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวฉีดทีม่ ากกว่า 10 จะทําให้ได้การกระจายความเร็วของลํา
อากาศในแบบพัฒนาเต็มที่
การศึ ก ษาลัก ษณะการไหลของลํ า อากาศในการทดลองนี ใช้
เครือ่ งวัดความเร็วลมชนิดลวดร้อน (Hot Wire Anemometer) ร่วมกับ
ชุดขับเคลื่อน 3 แกน (XYZ Table) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลการ
ไหลของลําอากาศอันได้แก่ ความเร็วเฉลีย่ เฉพาะที่ (Mean Velocity,
ั ่ ว่ น (Turbulence Intensity, Tu )
u ) และ ความเข้มของความปนป
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ORIFICE

U TUBE
MANOMETER

FLOW CONTROL
VALVE

PLENUM

ANALOG/DIGITAL
CONVERTER

NOZZLE
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PC FOR DATA ACQUISITION

รูปที่ 3 โครงสร้างของแผ่นทดลองทีใ่ ช้ในการศึกษา

CONSTANT TEMPERATURE
ANEMOMETER
XYZ TABLE
HOTWIRE CABLE

รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณ์สาํ หรับศึกษาลักษณะการไหลของลําอากาศทีพ่ งุ่
ชนผิวปะทะ
การศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนเฉพาะที่ในการทดลองนี
ใ ช้ เ ซ น เ ซ อ ร์ ว ั ด ฟ ลั ก ซ์ ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ เ ท อ โ ม คั ป เ ปิ ล ช นิ ด T
(Thermocouple Type T) ในการเก็บข้อมูลของการถ่ายเทความร้อน
โดยติดตังเซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อนทีต่ ําแหน่ ง Stagnation เพื่อวัด
ค่าฟลักซ์ความร้อน และติดตังเทอโมคัปเปิ ลเพื่อวัดอุณหภูมผิ วิ ทดสอบ
และอุณหภูมขิ องลําอากาศ สําหรับโครงสร้างของแผ่นทดลองแสดงดัง
รูปที่ 3 ซึง่ ประกอบด้วยแผ่นทองแดง (Copper Plate) ขนาด 20x20
cm2 หนา 4.5 mm จํานวน 2 แผ่น, แค็ปตอนฮีทเตอร์ (Kapton
Heater), และกรอบฉนวน (Insulation Frame) ซึง่ ทําจากแคลเซียมซิลิ
เกต แผ่นทองแดงแผ่นล่าง (HT Plate) ถูกใช้เพือ่ กักเก็บและส่งผ่าน
ความร้อน ส่วนแผ่นทองแดงแผ่นบน (BC Plate) ถูกใช้เพื่อสร้าง
เงือ่ นไขทางความร้อนแบบอุณหภูมผิ วิ คงที่ ความร้อนทีป่ ้ อนให้กบั แผ่น
ทดลองสํา หรับ การทดลองนี มาจากแค็ป ตอนฮีท เตอร์ ซึ่ง ต่ อ เข้า กับ
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Supply) จํานวน 5 ชุดทีแ่ ยกการ
ควบคุมกําลังไฟฟ้า โดยแค็ปตอนฮีทเตอร์ทใ่ี ช้ประกอบขึนจากลวดฮีท
เตอร์ ขดเป็ น วงและปิ ดทับผิว บนและผิวล่ า งด้วย Kapton tape ซึ่ง มี
ลักษณะการวางลวดดังรูปที่ 4

ORIFICE

U TUBE
MANOMETER

FLOW CONTROL
VALVE

PLENUM

รูปที่ 4 ลักษณะการวางแนวของลวดฮีทเตอร์
เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อนทีใ่ ช้มลี กั ษณะดังรูปที่ 5 ซึ่งมีรูปร่าง
เป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด 5x5 mm2 ส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(DC Voltage) และมีคา่ Sensitivity เท่ากับ 0.117 μV/W/m2

รูปที่ 5 เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อน
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลความเร็วที่ได้จากเครื่องวัดความเร็วลมชนิดลวดร้อน
ั ่ ่ ว น (Turbulence) ที่เ กิด ขึนในลํ า
สามารถวิเ คราะห์ร ะดับ ความป นป
อากาศได้จากสมการที่ (1) โดยอยู่ในเทอมของ Turbulence Intensity
ในการทดลองนีอ้างอิงกับความเร็วทีศ่ นู ย์กลางของปลายหัวฉีด
Tu =

DIGITAL MULTIMETER
DATA ACQUISITION

JET TEMPERATURE
SENSOR CABLE

NOZZLE
BLOWER

TEST PLATE

u′
×100 =
u ce

(u − u )2
u ce

×100

(1)

โดยที่

ั ่ ว่ น [m/s]
คือ ความเข้มของความปนป
u ' คือ ความแปรปรวนของความเร็ว [m/s]
่ าํ แหน่งศูนย์กลางของปลายหัวฉีด [m/s]
u ce คือ ความเร็วทีต
จากข้อมูลในส่วนของการถ่ายเทความร้อนอันได้แก่ ฟลักซ์ความ
ร้อ น, อุ ณ หภู ม ิผ ิว, และ อุ ณ หภู ม ิลํา อากาศนัน สามารถนํ า ไปสู่ก าร
คํานวณค่าสัมประสิทธิ ์การพาความร้อนได้โดยอาศัย Newton’s Law of
Cooling ดังสมการที่ (2)
Tu

XY TABLE
DC POWER
SUPPLY

PC FOR DATA ACQUISITION
HEAT FLUX AND SURFACE TEMPERATURE
SENSOR CABLE

รูปที่ 2 แผนผังอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อน
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q& ′s′
(Ts − T j )

(2)

โดยที่

คือ สัมประสิทธิการพาความร้
อน [W/m2.oC]
์
2
q& ′s′ คือ ฟลักซ์ความร้อน [W/m ]
o
Ts คือ อุณหภูมผิ วิ ปะทะ [ C]
o
T j คือ อุณหภูมลิ าํ อากาศ [ C]
สําหรับการคํานวณค่าสัมประสิทธิ ์การพาความร้อนในเทอมไร้มติ ิ หรือ
นัสเซลต์นมั เบอร์นนั สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (3)
hd
(3)
Nu =
h

k

เมื่อตําแหน่ งทีศ่ กึ ษาเป็ นตําแหน่ ง Stagnation แล้ว ค่าทีไ่ ด้จาก
สมการที่ (3) ก็ ค ื อ ค่ า นั ส เซลต์ นั ม เบอร์ ณ ตํ า แหน่ ง Stagnation
หรือ Nu st นั ่นเอง
4. ผลการทดลอง
จากการตรวจสอบลักษณะความเร็วของลําอากาศทีไ่ ด้ พบว่า การ
กระจายความเร็วของลําอากาศที่ออกมาจากหัวฉีดมีลกั ษณะการไหล
แบบพัฒนาเต็มที่ ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการกระจายของ Turbulence
Intensity ดังแสดงในรูปที่ 7

สําหรับการประเมินระยะระหว่างหัวฉีดกับตําแหน่ งในแนวเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางหัว ฉี ด ซึ่ง มีค วามเร็ว ของลํา อากาศเท่ า กับ 0.98 เท่ า ของ
ความเร็วทีอ่ อกจากหัวฉีด หรือ ระยะ Potential Core นัน พบว่า อยู่
ในช่ ว งระหว่ า ง 4 ถึง 5 เท่ า ของขนาดเส้น ผ่ า นหัว ฉี ด โดยผลการ
เปลีย่ นแปลงความเร็วและ Turbulence Intensity ของลําอากาศในแนว
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดนันแสดงในรูปที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
Nondimensional Centerline Velocity, uc/uce

h=
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รูปที่ 7 ลักษณะการกระจาย Turbulence Intensity ของลําอากาศทีอ่ อก
จากหัวฉีด
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รูปที่ 6 ลักษณะการกระจายความเร็วของลําอากาศทีอ่ อกจากหัวฉีด

12

0.6

รูปที่ 8 การเปลีย่ นแปลงความเร็วของลําอากาศในแนวเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวฉีด

Turbulence Intensity, Tu [%]

Nondimensional Velocity, u/uc

0.8

0.0
0.0

0.8

16

1.0

0.2

1.0

Nondimensional x Coordinate, x/d

1.2

0.4

1.2

รูปที่ 9 การเปลีย่ นแปลง Turbulence Intensity ของลําอากาศในแนว
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
อิทธิพลของเรย์โนลดส์นมั เบอร์และระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะ
ทีม่ ตี ่อนัสเซลต์นมั เบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation ในการทดลองนีแสดง
ในรูปที่ 10 และ 11 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลของเรย์โนลดส์นมั เบอร์ท่ี
มีต่อนัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation นัน พบว่า เรย์โนลดส์
นัมเบอร์เป็ นตัวแปรทีส่ ่งผลอย่างมากต่อค่านัสเซลต์นมั เบอร์ทต่ี ําแหน่ ง
Stagnation โดยในช่วงระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะตังแต่ 1 ถึง 8
เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดนัน นัสเซลต์นัมเบอร์จะมีค่าเพิม่ ขึน
ตามเรย์โนลดส์นมั เบอร์ทเ่ี พิม่ ขึนในช่วงระหว่าง 15,000 ถึง 40,000 ดัง
แสดงในรูปที่ 10
สําหรับอิทธิพลของระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะนัน พบว่า เมื่อ
เรย์โนลดส์นมั เบอร์สงู ขึน ผลของระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะจะยิง่ มี
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บทบาททีส่ ําคัญต่อค่านัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation ดัง
แสดงในรูปที่ 11
ดังนัน ค่าสูงสุดของนัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation จะ
เกิดขึนในช่วง 6 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด หรือ 6 <
H/d < 8 สําหรับเรย์โนลดส์นัมเบอร์ทอ่ี ยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 40,000
โดยในการทดลองนี เกิด ขึนที่ป ระมาณ 7 เท่ า ของขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางหัวฉีด

Red = 15000
Red = 20000

250

Red = 30000
Red = 40000

Re md

200

โดยที่ C* = 1.023, m = 0.5, และ o = 0.024
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รูปที่ 10 อิทธิพลของเรย์โนลดส์นมั เบอร์ทม่ี ตี ่อนัสเซลต์นมั เบอร์ ณ
ตําแหน่ง Stagnation ในช่วง 1 < H/d < 8
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างนัสเซลต์นมั เบอร์ทต่ี าํ แหน่ง Stagnation
กับเรย์โนลดส์นมั เบอร์ใน Logarithmic Scale สําหรับ 1 < H/d < 8
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รูปที่ 11 อิทธิพลของระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะทีม่ ตี ่อนัสเซลต์นมั
เบอร์ ณ ตําแหน่ง Stagnation ในช่วง 15,000 < Red < 40,000
เมื่อพล็อตข้อมูล ของนัสเซลต์นัม เบอร์ ณ ตํา แหน่ ง Stagnation
กับ เรย์โนลดส์นมั เบอร์ในแบบ Logarithmic Scale จะได้ผลดังรูปที่ 12
ซึง่ พบว่า ในช่วงระยะระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะตังแต่ 1 ถึง 4 เท่าของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดนัน กลุ่มของข้อมูลจัดเรียงเป็ นลักษณะ
เชิงเส้นในรูปแบบ Logarithmic Scale โดยแสดงในรูปที่ 13 และจาก
ลักษณะของกลุ่มข้อมูลในรูปที่ 13 เมื่อทําการวิเคราะห์เชิงสถิติแบบ
การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) จะได้ความสัมพันธ์ของนัส
เซลต์นมั เบอร์ ณ ตําแหน่ง Stagnation กับเรย์โนลดส์นมั เบอร์และระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะในรูปแบบสมการที่ (4)
o
(4)
Nu st = C * Re md (H / d )

Stagnation Nusselt Number, Nust

Stagnation Nusselt Number, Nust

300

โดยที่ C* = 1.349, m = 0.47, และ o = 0.024
ผลจากการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน ณ ตําแหน่ ง Stagnation
ของการไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow) ผ่านผิวครึง่ ทรงกลมทีม่ ี
อุณหภูมผิ วิ คงที่ [4] ได้ผลดังสมการที่ (5)
(5)
Nu st = 0.93 Re 1R/ 2 Pr 0.4
ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่ า เลขชีกํ า ลัง ของเรย์ โ นลดส์นั ม เบอร์ใ นกรณี
ดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 0.5 ดังนัน ทําการจัดรูปแบบสมการทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์เชิงสถิตแิ บบถดถอยพหุคณ
ู ให้คล้ายกับสมการที่ (5) โดยแทน
เลขชีกําลัง m ด้วย 0.5 แล้วทําการวิเคราะห์เชิงสถิตแิ บบถดถอย
เชิงเดียว (Simple Regression) ระหว่าง Nu/Redm กับ H/d จะได้ผลดัง
รูปที่ 14 และได้สหสัมพันธ์ดงั สมการที่ (6)
Nu st
o
(6)
= C * (H / d )
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างนัสเซลต์นมั เบอร์ทต่ี าํ แหน่ง Stagnation
กับเรย์โนลดส์นมั เบอร์ใน Logarithmic Scale สําหรับ 1 < H/d < 4
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เนื่องจากการทดลองนีใช้สารทํางานเป็ นอากาศ ดังนัน จัดสมการที่
(6) ให้อยู่ในรูปของ Nust เป็ นฟงั ก์ชนของ
ั่
Red, Pr, และ H/d ซึง่ จะ
ได้ผลดังสมการที่ (7)
o
(7)
Nu st = C Re md Pr n (H / d )
โดยที่ C = 1.142, m = 0.5, n = 0.333, และ o = 0.024
ภายใต้เงือ่ นไข 15,000 < Red < 40,000 และ 1 < H/d < 4 โดยมี
อากาศเป็ นสารทํางาน
เมื่อทําการเปรียบเทียบขอบเขตความคลาดเคลื่อนระหว่างค่านัส
เซลต์นมั เบอร์ ณ ตําแหน่ง Stagnation ทีไ่ ด้จากการทดลองกับทีไ่ ด้การ
ทํานายด้วยสหสัมพันธ์ในสมการที่ (7) จะได้ผลดังรูปที่ 15 โดยมีค่า
ความแตกต่างไม่เกิน 5%
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รูปที่ 14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวระหว่าง Nust/Red0.5 กับ
H/d และสหสัมพันธ์ทไ่ี ด้
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นอกจากนียังแสดงให้เห็นว่า เรย์โนลดส์นมั เบอร์เป็ นตัวแปรทีม่ บี ทบาท
ทีส่ ําคัญต่อค่านัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ ง Stagnation โดยนัสเซลต์
นัมเบอร์จะมีคา่ เพิม่ ขึนเมือ่ เรย์โนลดส์นมั เบอร์มคี ่าเพิม่ ขึนในทุกๆระยะ
ระหว่ า งหัว ฉี ด กับ ผิว ปะทะตังแต่ 1 ถึง 8 เท่ า ของขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางหัวฉีด อีกทังการใช้เซนเซอร์วดั ฟลักซ์ความร้อนสําหรับ
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเฉพาะทีก่ เ็ ป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ
เพราะช่ ว ยลดความยุ่ง ยากในการศึก ษาทดลองลงได้ม ากเนื่ อ งจาก
สามารถวัดค่าฟลักซ์ความร้อนและอุณหภูมผิ วิ ได้โดยตรง
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รูปที่ 15 ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่า Nust ทีไ่ ด้จากการทดลองกับการ
ทํานาย
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากงานวิจยั นีสรุปได้ว่า ช่วงการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับการ
ถ่ายเทความร้อนเฉพาะทีด่ ว้ ยเทคนิค Jet Impingement คือ ระยะห่าง
ของหัวฉีดอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
สํ า หรับ เรย์ โ นลดส์ นั ม เบอร์ ใ ช้ ง านระหว่ า ง 15,000 ถึ ง 40,000
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บทคัดย่อ
บทความนีเสนอพฤติก รรมทางทฤษฎีการหล่ อลื่นแบบซอฟต์
อิลาสโตไฮโดรไดนามิกทีส่ มั ผัสเป็ นจุดภายใต้สภาวะรุนแรง ระเบียบวิธ ี
นิวตันราฟสันร่วมกับวิธมี ลั ติกริดแบบ 4 ระดับ และมีจาํ นวนกริดเท่ากับ
384 x 256 ถูกใช้เพือ่ แก้สมการสมการเรย์โนลด์ดว้ ยสารหล่อลืน่ ชนิดนิว
โตเนี่ยน และสมการการเปลีย่ นรูปของวัสดุ เพือ่ หาการกระจายตัวของ
ค่ า ความดัน ฟิ ล์ ม และค่ า ความหนาฟิ ล์ ม ของสารหล่ อ ลื่น ด้ ว ยการ
เปลีย่ นแปลงชนิดของวัสดุ ชนิดของสารหล่อลื่น ภาระทีก่ ระทําและค่า
ความเร็วของผิวสัมผัส จากศึกษาค่าอิลาสติกโมดูลสั ของวัสดุโดยรวมมี
ผลต่อการกระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นและพืนทีส่ มั ผัสและ
ค่าความหนาฟิลม์ จะมีคา่ เพิม่ ขึนเมือ่ ค่าอิลาสติกโมดูลสั ของวัสดุโดยรวม
มีค่าลดลง การหล่อลื่นแบบซอฟต์อลิ าสโตไฮโดรไดนามิกความหนา
ฟิลม์ สารหล่อลื่นระหว่างผิวหล่อลื่นจะมีค่ามากขึนเมือ่ ค่าพืนทีส่ มั ผัส ค่า
ความหนืดของสารหล่อลื่นและค่าความเร็วของผิวสัมผัสมีค่าเพิม่ ขึนแต่
ค่าความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นจะมีคา่ ลดลง
Abstract
This paper presents the theoretical characteristics of soft
elastohydrodynamic lubrication (soft-EHL) in point contact under
severe operating conditions. This numerical simulation employed
Newton Raphson method and multigrid method with 4-level at
384x256 nodes to solve the modified Reynolds equation, with a
Newtonian fluids, and the elasticity equation. The general
numerical schemes are implemented to investigate the profile of
pressure and film thickness, with varying type of materials, type

of lubricants, applied loads and speeds. The results show that the
material equivalent modulus of elasticity has significant affect on
the film thickness profile. The contact area and film thickness
increase as the decreasing of material equivalent modulus of
elasticity. The soft-EHL, film thickness between the lubricated
surfaces become larger as the contact area, lubricant viscosity
and surface velocity increase and the fluid film pressure
decreases.
1. บทนํา
การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกเป็ นการหล่ อลื่นที่
ฟิ ล์มสารหล่อลื่นบางมาก Dowson and Higginson[1] ได้นําเสนอ
ั หาการศึก ษาพฤติก รรมการหล่ อ ลื่น
วิธ ีก ารเชิง ตัว เลขเพื่อ แก้ไ ขป ญ
วิธ ี
แบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก จากนัน Hamrock[2] ได้ประยุกต์
นิวตันราฟสันกับปญั หาการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกทีม่ กี าร
สัมผัสเป็ นแบบเส้น แต่การสัมผัสแบบจุดจะใช้เวลาในการคํานวณนาน
ดังนัน Lubrecht และคณะ[3] นําวิธกี ารวิธมี ลั ติกริดทีม่ ปี ระสิทธิภาพลด
ระยะเวลาการคํา นวณ การหล่ อ พฤติก รรมภายใต้วสั ดุ อ่ อ นสามารถ
รองรับภาระทีก่ ระทําได้มากเนื่องจากวัสดุจะทําหน้าทีร่ บั ภาระมากกว่า
สารหล่อลื่น การศึกษาการหล่อลื่นระหว่างวัสดุอ่อนภายใต้ภาระการ
กระทํารุนแรงทีห่ ล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นทีเ่ ป็ นของไหลชนิดนิวโตเนี่ยน
เพื่อหาการกระจายของความดันของฟิ ล์มสารหล่อลื่น การกระจายตัว
ของความหนาของฟิ ล์มสารหล่ อ ลื่น เมื่อ เปลี่ย นแปลงภาระที่กระทํา
ชนิดของวัสดุ ขนาดของทรงกระบอก และความเร็ว ของผิวสัมผัส ภาระ
ทีผ่ วิ สัมผัสได้รบั ขนาดของทรงกระบอกและความหยาบของผิวสัมผัส
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2. ทฤษฎี
2.1 สมการเรย์โนลด์
ใช้ ส มการเรย์ โ นลด์ ใ นรู ป ไร้ ม ิติ เ พื่อ หาการศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกที่สมั ผัสแบบจุดในกรณีคงตัว
แสดงดังสมการที่ (1)
∂
∂X

⎛ ∂P ⎞ 1 ∂ ⎛ ∂P ⎞
⎜ε
⎟+ 2
⎜ε
⎟
⎝ ∂X ⎠ k ∂Y ⎝ ∂Y ⎠
∂
sinψ ∂
⎛
= K ⎜ cosψ
(ρH ) +
( ρ H ) ⎞⎟
X
k
Y
∂
∂
⎝
⎠

เมือ่

(1)

ε=

ρH3
η

(2)

K=

96η0 R 2V
k 2 PH DX3

(3)

เงือ่ นไขขอบ
P ( X IN ) = 0

และ

⎛ ∂P ⎞
P ( X OUT ) = ⎜
=0
⎟
⎝ ∂X ⎠ X = X OUT

2.4 สมการความหนาแน่ นของสารหล่อลื่น
สมการความหนาแน่ น ของสารหล่ อ ลื่น ของ Dowson
Higginson[1] แสดงดังสมการที่ (6)
ρ = 1+

0.6 × 10−9 PH P
1 + 1.7 × 10−9 PH P

and

(6)

2.5 สมการความหนื ดของสารหล่อลื่น
สมการไร้ม ิติค วามหนื ด ของสารหล่ อ ลื่น ของ Roelands[4] ที่ค่า
ความหนืดขึนอยูก่ บั ความดันฟิลม์ สารหล่อลื่น มีคา่ ดังนี

(

(

η = exp ( ln ηo + 9.67 ) −1 + (1 + 5.1× 10−9 PH P )

Z1

)) (7)

2.6 ระเบียบวิ ธีผลต่างสืบเนื่ อง
วิธผี ลต่างสืบเนื่องใช้แก้สมการเรย์โนลด์เพือ่ หาพฤติกรรมการหล่อ
ลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก สมการที่ (8) แสดงการกระจายสมการ
เรย์โนลดด้วยวิธผี ลต่างสืบเนื่อง
⎛
⎞
⎜ ( Pi +1, j − Pi , j ) ε i + 1 , j − ( Pi , j − Pi −1, j ) ε i − 1 , j ⎟
2
2 ⎠
⎝
⎞
⎛ 1 ⎞⎛ ΔX ⎞ ⎛
+ ⎜ 2 ⎟⎜
⎟ ⎜ ( Pi , j +1 − Pi , j ) ε i , j + 1 − ( Pi , j − Pi , j −1 ) ε i , j − 1 ⎟
Δ
Y
k
⎝ ⎠⎝
⎠ ⎝
2
2 ⎠
2

P (YIN ) = 0

และ

⎛ ∂P ⎞
P (YOUT ) = ⎜
=0
⎟
⎝ ∂Y ⎠Y =YOUT

2.2 สมการความหนาฟิ ล์มของสารหล่อลื่น
การกระจายตั ว ของฟิ ล์ ม สารหล่ อ ลื่ น จะขึนอยู่ ก ั บ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของผิวสัมผัสและการเปลีย่ นรูปร่างของผิวสัมผัสแสดงดัง
สมการที่ (4)
2

(4)

2.3 สมการสมดุลแรง
การคํานวณหาพฤติกรรมการหล่อลื่นต้องอาศัยสมการสมดุลแรง
เพื่อหาค่าคําตอบทีถ่ ูกต้องโดยภาระทีก่ ระทําจะต้องเท่ากับผลรวมของ
ของภาระทีก่ ระทําเนื่องจากความดันทีก่ ระทําต่อสารหล่อลื่น
∞

∫ ∫

∞

−∞ −∞
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2
PdYdX = π
3

(5)

)

(

)

⎞
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

เมือ่
ε

2

X
Y
+
⎛ RX ⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ RY ⎞
2k ⎜
⎟ ⎜ ⎟⎜
⎟
⎝ R ⎠ ⎝ k ⎠⎝ R ⎠
P ( X ′, Y ′ ) dX ′dY ′
4 PH R ∞ ∞
+
∫
∫
kπ E ′DX −∞ −∞ ( X − X ′ )2 + k 2 (Y − Y ′ )2

H = H0 +

(

⎛ cosψ ( ρ H ) − ( ρ H )
i, j
i −1, j
⎜
= K ΔX ⎜ sinψ ΔX
⎛
⎞⎛
⎞
⎜⎜ + ⎜ k ⎟⎜ ΔY ⎟ ( ρ H )i , j − ( ρ H )i , j −1
⎠⎝
⎠
⎝ ⎝

(8)

ε

1
i+ , j
2

1
i, j +
2

=
=

ε i +1, j + ε i , j
2

ε i , j +1 + ε i , j
2

ε
ε

1
i− , j
2

1
i, j −
2

=
=

ε i , j + ε i −1, j
2

ε i , j + ε i , j −1
2

3. ผลการคํานวณ
ตารางที่ 1 และ 2 แสดงคุณสมบัตขิ องสารหล่อลื่น ลูกบอล และ
แผ่นเรียบทีใ่ ช้ในการคํานวณครังนี
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องสารหล่อลื่น
คุณสมบัตขิ องสารหล่อลื่น
ปาล์ม
3
Inlet Density , kg/m
820.00
Inlet Viscosity , Pa-s
0.0376
Roelands viscosity Pressure Coefficient
0.3837

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องวัสดุ
คุณสมบัตขิ องวัสดุลกู บอล
Modulus of Elasticity , GPa
200
Poison ratio
0.30
คุณสมบัตขิ องวัสดุแผ่นเรียบ
Modulus of Elasticity , GPa
Nylon
2.80
Polyethylene-HDPE
0.88
Polypropylenes
1.80
Nylon + 40% Glass fiber
10.30
Poison ratio
0.30
จากการจํา ลองพฤติก รรมการหล่ อ ลื่น แบบอิล าสโตไฮโดรได
นามิกสัมผัสแบบจุดระหว่างลูกบอลและแผ่นเรียบ ด้วยนํามันปาล์มเมื่อ
สมมติให้เป็ นของไหลชนิดนิวโตเนี่ยน ภาระทีก่ ระทําเท่ากับ 2500 N ค่า
อัตราส่วนความรีเท่ากับ 2.5 และผิวสัมผัสลูกบอลหมุนด้วยความเร็ว 2
m/s พบว่าการกระจายของความดันฟิ ลม์ สารหล่อลื่นมีลกั ษณะคล้ายกับ
การกระจายความดันฟิลม์ ของเฮิรท์ ค่าความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นสูงสุดมี
ค่าเท่ากับ 0.0839 GPa ดังแสดงในรูปที่ 1 และการกระจายความหนา
ฟิลม์ สารหล่อลื่นแสดงดังรูปที่ 2 พบว่าค่าความหนาฟิ ลม์ ตํ่าสุดจะอยู่ท่ี
บริเวณขอบใกล้บริเวณขอบและมีคา่ ตํ่าสุดเท่ากับ 0.6478 μm
ภาระทีก่ ระทําเปลีย่ นแปลงไปการกระจายความดันฟิลม์ สารหล่อ
ลื่ น และการกระจายความหนาฟิ ล์ ม สารหล่ อ ลื่ น ที่ ตํ า แหน่ งใด
ตามแกน X ที่ Y=0 ทีอ่ ตั ราความรีเท่ากับ 2.5 ผิวสัมผัสลูกบอลหมุน
ด้วยความเร็ว 2 m/s และลูกบอลเป็ นไนลอนแสดงดังรูปที่ 3 โดยค่า
ความดันฟิ ลม์ สารหล่อลื่นจะมีค่าเพิม่ ขึนเมือ่ ภาระทีก่ ระทําเพิม่ ขึนส่งผล
ให้ค่าความหนาฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าลดลง เมื่อเปลีย่ นชนิดวัสดุพบว่า
ยิง่ วัสดุย ิ่ง อ่ อนค่า ความหนาฟิ ล์ม สารหล่ อลื่นจะมีค่า เพิม่ ขึนดังแสดง
รูปที่ 4 และเมื่อเปลีย่ นอัตราสัดส่วนความรีดงั รูปที่ 5 พบว่าค่าความ
หนาฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเพิม่ ขึนเมื่อค่าอัตราส่วนความรีเพิม่ รูปที่ 6
แสดงการกระจายความดันฟิ ล์มสารหล่อลื่นและการกระจายความหนา
ฟิ ล์มสารหล่อลื่นที่ Y=0 พบว่าเมื่อความเร็วของผิวสัมผัสลูกบอล
เปลีย่ นไปจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงค่าความดันฟิ ล์มสารหล่อลื่นน้อย
แต่ จ ะมีผ ลต่ อ ค่ า ความหนาฟิ ล์ ม สารหล่ อ ลื่น มากกว่ า กล่ า วคือ ยิ่ ง
ความเร็วของผิวสัมผัสมีค่าเพิม่ ขึนค่าความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นจะมีค่า
เพิม่ ขึน
รูปที่ 7 แสดงระดับการกระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่น
เมื่อภาระทีก่ ระทําต่อผิวสัมผัสทีอ่ ่อนมีค่าเพิม่ ขึนจะส่งผลให้พนที
ื ส่ มั ผัส
มีค่าเพิม่ ขึน เมือ่ วัสดุอ่อนทีภ่ าระทีก่ ระทําเท่ากับ 2500 N ค่าความเร็ว
ของผิวสัมผัสลูกบอลเท่ากับ 2 m/s จะมีพนที
ื ส่ มั ผัสมากขึนเมือ่ วัสดุยงิ่
อ่อนดังแสดงในรูปที่ 8 และเมือ่ อัตราสัดส่วนความรีมคี ่าเพิม่ ขึนค่าความ
หนาฟิลม์ จะมีคา่ เพิม่ ขึนและพืนทีส่ มั ผัสมีคา่ เพิม่ ขึนดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 1 แสดงการกระจายตัวของความดันของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีภ่ าระ
กระทําเท่ากับ 2500 N ความเร็วเท่ากับ 2 m/s ค่าอัตราส่วนความรี
เท่ากับ 2.5 และลูกบอลเป็ นไนลอน

รูปที่ 2 แสดงการกระจายตัวของความหนาของฟิลม์ สารหล่อลื่นทีภ่ าระ
กระทําเท่ากับ 2500 N ความเร็วเท่ากับ 2 m/s ค่าอัตราส่วนความรี
เท่ากับ 2.5 และลูกบอลเป็ นไนลอน

รูปที่ 3 แสดงการกระจายตัวของความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นและการ
กระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นทีต่ าํ แหน่ง Y=0 ทีค่ วามเร็ว
เท่ากับ 2 m/s ค่าอัตราส่วนความรีเท่ากับ 2.5 และลูกบอลเป็ นไนลอน
เมือ่ เปลีย่ นแปลงภาระทีก่ ระทํา
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รูปที่ 10 แสดงค่าความหนาฟิ ลม์ ทีจ่ ุดกึง่ กลางและความค่าความ
หนาฟิ ล์มตํ่าสุดเมื่อเปลี่ยนแปลงภาระทีก่ ระทําพบว่าความหนาฟิ ล์มที่
จุดกึง่ กลางและค่าความหนาฟิ ลม์ ตํ่าสุดจะมีค่าลดลงเมือ่ ภาระทีก่ ระทํามี
ค่าเพิม่ ขึน เมือ่ ค่าโมดูลสั ของวัสดุมคี า่ เพิม่ ขึนจะทําให้ค่าความหนาฟิ ลม์
มีค่าลดลงดังแสดงในรูปที่ 11 เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนความรีดงั รูปที่ 12 พบว่ายิง่ ค่าอัตราส่วนความรีมคี า่ เพิม่ ขึนค่า
ความหนาฟิ ล์มทีจ่ ุดกึง่ กลางและค่าความหนาฟิล์มตํ่าสุดจะมีค่าเพิม่ ขึน
รูปที่ 13 แสดงค่าความหนาฟิ ลม์ ทีจ่ ุดกึง่ กลางและความหนาฟิ ลม์ ตํ่าสุด
ที่เ ปลี่ย นแปลงไปเมื่อ เปลี่ย นแปลงความเร็ว ของผิว สัม ผัส พบว่า ยิ่ง
ความเร็วของผิวสัมผัสสูงขึนค่าความหนาฟิลม์ จะมีคา่ สูงขึนเช่นเดียวกัน
รูปที่ 4 แสดงการกระจายตัวของความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นและการ
กระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นทีต่ าํ แหน่ง Y=0 ทีภ่ าระ
กระทําเท่ากับ 2500 N ความเร็วเท่ากับ 2 m/s และค่าอัตราส่วน
ความรีเท่ากับ 2.5 เมือ่ เปลีย่ นแปลงวัสดุของลูกบอล

รูปที่ 5 แสดงการกระจายตัวของความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นและการ
กระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นทีต่ าํ แหน่ง Y=0 ทีภ่ าระ
กระทําเท่ากับ 2500 N ความเร็วเท่ากับ 2 m/s และลูกบอลเป็ นไนลอน
เมือ่ เปลีย่ นแปลงอัตราส่วนความรี

รูปที่ 6 แสดงการกระจายตัวของความดันฟิลม์ สารหล่อลื่นและการ
กระจายตัวของความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นทีต่ าํ แหน่ง Y=0 ทีภ่ าระ
กระทําเท่ากับ 2500 N ค่าอัตราส่วนความรีเท่ากับ 2.5 และลูกบอลเป็ น
ไนลอนเมือ่ เปลีย่ นแปลงความเร็วผิวสัมผัส
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รูปที่ 7 แสดงระดับการกระจายฟิลม์ สารหล่อลื่นเมือ่ เปลีย่ นแปลงภาระ
ทีก่ ระทําทีค่ วามเร็วเท่ากับ 2 m/s และลูกบอลเป็ นไนลอน
(a) 2000 N (b) 2500 N (c) 3000 N (d) 3500 N

รูปที่ 8 แสดงระดับการกระจายฟิลม์ สารหล่อลื่นเมือ่ เปลีย่ นแปลงชนิด
ของวัสดุทภ่ี าระทีก่ ระทําเท่ากับ 2500 N และความเร็วเท่ากับ 2 m/s
(a)Polyethylene (b) Polypropylenes (c) Nylon
(d) Nylon+40%Glass fiber
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รูปที่ 12 แสดงค่าความหนาฟิลม์ ทีจ่ ดุ กึง่ กลางและค่าความหนาฟิลม์
ตํ่าสุดเมือ่ เปลีย่ นแปลงค่าอัตราส่วนความรี
รูปที่ 9 แสดงระดับการกระจายฟิลม์ สารหล่อลื่นเมือ่ เปลีย่ นแปลงอัตรา
สัดส่วนความรีทภ่ี าระทีก่ ระทําเท่ากับ 2500 N และความเร็วเท่ากับ
2 m/s (a) k=1 (b) k=2..5 (c) k=8.4 (d) k=11.0

รูปที่ 13 แสดงค่าความหนาฟิลม์ ทีจ่ ดุ กึง่ กลางและค่าความหนาฟิลม์
ตํ่าสุดเมือ่ เปลีย่ นแปลงค่าความเร็วของผิวสัมผัส

รูปที่ 10 แสดงค่าความหนาฟิลม์ ทีจ่ ดุ กึง่ กลางและค่าความหนาฟิลม์
ตํ่าสุดเมือ่ เปลีย่ นแปลงภาระทีก่ ระทํา

รูปที่ 11 แสดงค่าความหนาฟิลม์ ทีจ่ ดุ กึง่ กลางและค่าความหนาฟิลม์
ตํ่าสุดเมือ่ เปลีย่ นแปลงชนิดวัสดุของลูกบอล

4. สรุปผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก
ด้วยสารหล่อลื่นชนิดนิวโตเนี่ยนที่สมั ผัสแบบจุดภายใต้ภาระที่กระทํา
รุนแรงสรุปได้วา่
• เมื่อ เปลี่ย นแปลงภาระที่ก ระทํา ต่ อ ผิว สัม ผัส จะมีผ ลต่ อ ค่ า
ความดัน ฟิ ล์ม สารหล่ อ ลื่น ค่า ความหนาฟิ ล์ม สารหล่ อ ลื่น และพืนที่
ผิวสัมผัส กล่าวคือ ค่าความดันฟิ ลม์ สารหล่อลื่นจะมีค่าเพิม่ ขึนเมือ่ ภาระ
ทีก่ ระทํามีค่าเพิม่ ขึนส่งผลให้ค่าความหนาฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าลดลง
และส่งผลให้พนที
ื ส่ มั ผัสมีคา่ เพิม่ ขึนตามภาระทีก่ ระทํามีคา่ เพิม่ ขึน
• เมื่อโมดูลสั ของวัสดุมคี ่าลดลงหรือวัสดุยงิ่ อ่อนค่าความหนา
ฟิ ล์ ม และพืนที่ผ ิว สัม ผัส จะมีค่ า เพิ่ม ขึนภายใต้ ภ าระที่ก ระทํ า และ
ความเร็วผิวสัมผัสเดียวกัน
• เมือ่ ค่าอัตราสัดส่วนความรีมคี ่าเพิม่ ขึนจะมีผลทําให้ค่าความ
หนาฟิ ล์มสารหล่อลื่นมีค่าเพิม่ ขึนเพราะวัสดุเป็ นวัสดุชนิดอ่อนและวัสดุ
จะทําหน้าทีร่ องรับภาระทีก่ ระทํามากกว่าสารหล่อลื่น
• ค่าความเร็วจะมีผลต่อค่าความหนาฟิลม์ สารหล่อลื่นมากกว่า
ค่าความดันสารหล่อลื่นเนื่องจากความเร็วจะมีผลต่อค่าความเค้นเฉือน
และค่าความหนาฟิ ลม์ สารหล่อลื่นจะมีค่าเพิม่ ขึนตามความเร็วผิวสัมผัส
ทีม่ คี า่ เพิม่ ขึน
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5. สัญลักษณ์
ิ ,ิ
X ระยะตามแกน X ในรูปไร้มต
ิ ,ิ
Y ระยะตามแกน Y ในรูปไร้มต
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Abstract

1. Introduction

At present, ice production system using a direct
contact heat transfer technique becomes an interesting
topic for the researcher and the industrial purposes. The
concept for producing ice is directly injecting cold
refrigerant into pure water and exchanging heat. Many
researches reported that the effectiveness of direct
contact heat transfer between refrigerant and water was
close to 100%. However, with this technique, a blockage
of ice around the injector always occurs. To avoid this
problem, ice slurry is considered instead of pure ice.
The ice slurry production technique was proposed by
using water mixture (water/oil/Tween-60) instead of pure
water. In this paper, the heat transfer characteristic of ice
slurry formation by using a direct contact heat transfer
technique between carbon dioxide and water mixture was
investigated. The low temperature carbon dioxide,
approximately -15 °C to -60°C, was injected into the
water mixture. The initial temperature and the volume of
water mixtures were 28°C and 1-3 liter, respectively,
while the flow rate of carbon dioxide was varied between
0.003-0.017 kg/s. It was found that the suitable water
mixture composition for producing ice slurry was
water/oil/Tween-60 = 100/6/1 by volume. Moreover, the
lumped model could be used for predicting the
temperature of water mixture and the mass of ice slurry
with in ±10% variation

At present, air conditioning system of commercial
building consumes approximately 60% of electrical
demand and brings to high electrical cost [1]. To
overcome this problem, an ice thermal energy storage has
been undertaken. Since, the electrical cost of Thailand
during the nighttime is cheaper than that of during the
daytime. Therefore, ice thermal energy storage system of
which the ice is produced in the nighttime and used for
air conditioning during the daytime seems to be
appropriate. Chaichana et al [2] reported that an ice
thermal energy storage could reduce the electrical cost
approximately 55%. Moreover, Bruan [3] and Carey et al
[4] reported that the coefficient of performance (COP) of
an ice thermal energy storage system is higher than that
of a conventional air conditioning system.
Ice-on-coil system is common ice thermal energy
storage. An evaporator coil of this system is submerged
in the water and ice is formed around its evaporator tube.
Since the thermal conductivity of ice is very low.
Therefore, the performance of the evaporator is reduced
with the increasing of ice thickness. To avoid this
problem, direct contact heat transfer technique is
proposed. The concept for producing ice is the injection
of cold refrigerant into the water and exchange heat
directly. Nuntaphan [5] and Thongwik et al. [6] reported
that the effectiveness of a direct contact heat transfer is
close to 100%. Moreover, Kiatsiriroat et al [7]
investigated the performance of a refrigeration cycle
using a direct contact evaporator. In this study, R12 was
selected as the refrigerant. It found that the COP of this
system was around 3.4-3.6 and the ice looked like slurry.
Kiatsiriroat et al [8] proposed the heat transfer correlation

Keywords:

Direct contact heat transfer, Ice storage,
Ice slurry, Carbon dioxide, Lumped model
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The initial water temperature is around 28ºC while
the inlet temperature of carbon dioxide is varied between
-15 ºC to -60ºC. The mass flow rate of carbon dioxide is
varied between 0.003-0.017 kg/s. The water mixture is
stored in a cylindrical test tube of 0.0762 m in diameter
and 2 m in height. The volume of water mixture is
between 1-3 liter.
OU TLET

TUBE&IN SULATOR

ICE STOR AGE
TAN K

FLOW
M ETER

VALVE

2 m.

for the direct contact heat transfer between R12-water
and R22-water in the form of dimensionless parameters
which were Stanton number, Stephan number and
dimensionless pressure. However, Thongwik et al. [9]
also studied the heat transfer characteristics during ice
formation of a direct contact heat transfer between
carbon dioxide and pure water. It showed that there was a
blockage of ice around the injector. To avoid this
problem, ice slurry is considered instead of pure ice.
In this work, the water is mixed with a compressor
lubricant (oil) and a surfactant (Tween-60) for producing
ice slurry and the suitable composition is investigated.
The information data could serve the applications of ice
thermal energy storage for commercial building or other
industrial purposes.
2. Mathematical model

VACUUM
CO2
TANK

From previous studies [5-9], it is found that when a
refrigerant is injected into water mixture, a high turbulence
of water mixture is occurred and the temperature of water
mixture is uniform. Therefore, the lumped model could be
used for predicting the water mixture temperature and the
amount of ice formation. In the case of the direct contact
between carbon dioxide and water mixture, the energy
balance can be written as

Fig. 1 Schematic sketch of the experimental set-up.

d
(M w hw ) = m& C (hCi − hCo ) − (UA)(Ta − Tw )
dt

(1)

The left hand side of the above equation is the enthalpy
change of water mixture with time while the first and the
second terms of the right hand side are the rate of enthalpy
change of carbon dioxide and the rate of heat loss to the
environment, respectively.
During the sensible heat period, Eq.(1) is modified
and the temperature of water mixture in the storage tank
could be predicted from
Twt + Δt

m& (h − hCo ) − (UA)(Ta − Tw )
= Twt + C Ci
Δt
M wCp w

(2)

Moreover, during ice slurry formation period, the
water mixture temperature is constant at its freezing point
and the mass of ice slurry during a time interval could be
predicted from
M ice =

m& C (hCi − hCo ) − (UA)(Ta − Tw )

λw

Δt ice

(3)

3. Experiment set-up
Fig. 1 shows the schematic sketch of the experimental
setup. Low temperature carbon dioxide from a storage
tank is injected into and directly exchanges heat with
water mixture in a storage tank.
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The temperature of water mixture, the inlet
temperature of carbon dioxide and the ambient air are
measured by a set of K-type thermocouples having
±0.1ºC accuracy and recorded every 10 s. Notice that the
carbon dioxide is injected into the water mixture till most
of water mixture become ice slurry. The mass of ice
slurry in a storage tank is measured by a high precision
weighing machine having ±0.1 g accuracy.
Table 1 Water mixture composition and form of ice slurry
No. Water/oil/Tween-60
(by volume)
1

100/1/2

2

100/3/0.5

3

100/3/1

4

100/3/2

5

100/3/4

6

100/3/6

7

100/4/1

8

100/6/1

9

100/8/1

10

100/9/1

11

100/20/1

Color

Clear
yellow
Cloudy
white
Cloudy
white
Cloudy
white
Cloudy
white
Clear
pink
Cloudy
white
Cloudy
white
Cloudy
white
Cloudy
white
Cloudy
white

Solubility Blockage of Form of ice
ice around
injector
Slurry+plain
Good
Yes
ice
Slurry+plain
Good
Yes
ice
Slurry+plain
Good
Yes
ice
Slurry+plain
Fair
Yes
ice
Slurry+plain
Fair
Yes
ice
Slurry+plain
Good
Yes
ice
Slurry+plain
Fair
Yes
ice
Fair

No

Slurry

Fair

No

Slurry

Fair

No

Slurry

Fair

No

Slurry
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4. Results and discussion

35

4.1 Direct contact heat transfer of carbon dioxide and
water mixture

V = 2 L, T = -35 C, m = 0.0034 kg/s (Exp.)
V = 2 L, T = -47 C, m = 0.0156 kg/s (Exp.)
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V = 3 L, T = -55 C, m = 0.0078 kg/s (Exp.)
V = 2 L, T = -35 C, m = 0.0034 kg/s (Model)
V = 2 L, T = -47 C, m = 0.0156 kg/s (Model)
V = 3 L, T = -55 C, m = 0.0078 kg/s (Model)

T w (C)

In this part, 11 samples of water mixture are tested by
exchanging heat with low temperature CO2 via direct
contact heat transfer technique. The surfactant, Tween60, is used to merge the water and the oil. The testing
compositions of water mixture are given in Table 1. It is
found that at the compositions of numbers 8-11, all of
water mixture becomes ice slurry. When the composition
of oil is lower than 6%, such as cases 1-7, a blockage of
ice is formed around the injector. At these conditions, the
oil composition is rather low. Therefore, some part of
non-merging water becomes plain ice and the blockage
of ice around the injector occurs. In the experiment, the
composition of water/oil/Tween-60 at 100/6/1 shown in
Fig. 2 is selected as a water mixture for producing ice
slurry. Fig. 3 shows the ice slurry at this composition.

30

20
15
10
5
0
0

10

20

30

40

50

t (min)

Fig. 4 The temperature of water mixture at various
operating conditions.

In this part, the lumped model is also used for
predicting the water-oil mixture temperature and the
mass of ice slurry during a time interval. It is noted that
the specific heat and the enthalpy of freezing of water-oil
mixture are close to those of the pure water (less than 1%
difference). Therefore, the properties of water are used
for calculating the temperature and the mass of ice slurry.
Fig. 4 shows the temperature of water mixture and it
is found that the lumped model can predict the
temperature quite well. Fig. 5 shows the comparison of
mass of ice slurry from the lumped model compared with
the experiment and it is found that the model can be
predicted 100% of the experimental data within ±10%
variation.
Fig. 2 The composition of water mixture of
water/oil/Tween-60 at 100/6/1.

0.90
+10%
0.80

m ice,model (kg)

0.70
-10%

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

mice,experiment (kg)

Fig. 3 Ice slurry production from the experiment.

Fig. 5 The comparison of mass of ice from the experiment
and the model.
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4.2 Heat transfer analysis of direct contact heat exchange
This research also studies the effect of parameters on
the volumetric heat transfer coefficient ( U V ) of a direct
contact heat transfer technique. The UV can be calculated
from
Q& C
,
VΔT
ΔT = Tw − TCi .

UV =

storage medium temperature drops from its initial
temperature at the room temperature about 28oC to its
freezing point at 0oC and the latent heat period occurs
when the water mixture temperature is at 0oC till ice is
forming.

16

(4)

+10%
14
12
-10%

3

Uv,corrlelation (kW/m K)

(5)

Solution Phase
change
Dispersed phase

Present
study
Water
mixture
CO2

Blair et
al. [11]
Water

Goodwin
et al. [10]
Water

Sideman
and Get [12]
Water

Kiatsiriroat
et al. [8]
Water

R113

Pentane

Pentane

R12, R22

1-25

122

3-8

180

2-16, 2-52

0.0030.017

0.023

1.90

0.022

0.02-0.08

-

0.101

17.1

0.042

-

0.07

0.095

0.61

0.07

0.30

8
6
4

Water
Water mixture

2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Uv,experiment (kW/m3 K)

Fig. 6 Comparison of volumetric heat transfer coefficient
from the correlation and the experimental data
during sensible heat period.
30
+10%
25
3

Table 2 Comparison of heat transfer coefficients of the
present study with other direct contact heat
transfer systems.

10

Uv,correlation(kW/m K)

Where V is the volume of water mixture. During the
sensible heat process, the volumetric heat transfer
coefficient of this study is compared with the previous
works and the results are shown in Table 2.
Table 2 shows the volumetric heat transfer coefficient
of the present study and it is closed to those of Goodwin
et al. [10] and Kiatsiriroat et al. [8] for non-flow or
stagnant storage medium. It is less than those of Blair et
al. [11] and Sidemen and Get [12] more than 10 times for
injection of dispersed-phase agent into flowing water. In
the result of Goodwin et al. [10], the volumetric heat
transfer coefficient is still low (3-8 kW/m3K) even the
water is continuously flowing. This result may come
from the very high mass of water and mass flow rate at
the storage tank, then the dispersed phase agent could not
merge throughout the water in the whole tank.

-10%

20

15
10
Water
Water mixture

5
0

UV

3

(kW/m K)

Mass flow rate of
dispersed phase
(kg/s)
Mass flow rate of
water mixture
(kg/min)
Diameter of storage
tank (m)

5

10

15

20

25

30

3

Uv,experiment (kW/m K)

Fig. 7 Comparison of volumetric heat transfer coefficient
from the correlation and the experimental data
during latent heat period.

In this work, the models to predict the volumetric
heat transfer coefficient using experimental data can
determine from
Sensible heat:
U V , S = 729 .31 M w − 0.99955 m& C 1.0117 Δ T 0.050828 .

(6)

Latent heat:

U V , L = 704 .52 (M w − M ice )−0.98204 m& C 1.0186 Δ T

0 .066906

.(7)

Both equations could be applied to water mixture.
The sensible heat period will be considered when the
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0

The values of the volumetric heat transfer coefficient
from the correlations are compared with those from the
experimental data for both sensible heat and latent heat
periods as shown in Figs. 6 and 7. The model can predict
all of the experimental values within ±10%.
Increasing of mass flow rate of CO2 will get high
turbulence in the storage medium, thus the high
volumetric heat transfer coefficient is obtained. The heat
transfer coefficient is less with the increasing of mass of
water mixture, due to the decreasing of turbulence in the
storage medium. It is found that the temperature
difference between water mixture and CO2 gives a
slightly effect on the volumetric heat transfer coefficient.
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5. Conclusion
From this research, some conclusions could be
-The suitable composition of water mixture,
water/oil/Tween-60, for producing ice slurry is at 100/6/1
by volume.
-The lumped model can predict the water mixture
temperature and the amount of ice slurry in the case of
sensible heat and latent heat periods quite well.
-The volumetric heat transfer coefficient is varied
inversely to the mass of water mixture and varied directly
to the mass flow rate of CO2 and the temperature
difference between inlet and outlet the storage tank.
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NOMENCLATURE
Cp
Specific heat capacity (J/kg K)
h
Enthalpy (J/kg)
Mass (kg)
M
m&
Mass flow rate (kg/s)
Heat transfer rate (Watt)
Q&
Temperature (ºC)
T
t
Time (s)
Time duration (s)
Δt
Δtice Time duration for producing ice slurry (s)
Overall heat loss coefficient and area (W/K)
UA
Volumetric heat transfer coefficient (W/m3 K)
UV
Volume of water and water mixture (m3)
V
Greek symbols
λ
Latent heat of freezing (J/kg)
Subscripts
a
C
i
ice
L
o
S
V

w

Ambient
Carbon Dioxide
Inlet
Ice slurry
Latent heat period
Outlet
Sensible heat period
Volume
Water mixture
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บทคัดย่อ
ในระบบปรับอากาศนัน้ วิธคี วบคุมการฉีดสารทําความเย็นเข้าอีวา
โปเรเตอร์ถอื เป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ ปริมาณสารทําความเย็นทีฉ่ ีดเข้าไปในอีวาโปเรเตอร์ในแต่ละครัง้
ควรทีจ่ ะระเหยกลายเป็ นไออิม่ ตัวหมดพอดี ซึง่ ในจุดนี้อุปกรณ์ควบคุม
การฉีดนํ้ ายาแบบEXV(Electronic Expansion Valve) จึงมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะนํ ามาควบคุมปริมาณการฉีดสารทําความเย็น โดยระบบ
จะมีอิน เวอร์เ ตอร์เ ป็ น ตัว ควบคุ ม อัต ราการอัด สารทํา ความเย็น ของ
คอมเพรสเซอร์ใ ห้เ หมาะสมกับ ความต้ อ งการที่EXV. การควบคุ ม
ทัง้ หมดนี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basicต่อผ่านคอมพิวเตอร์
เพื่อ รับ ค่ า อุ ณ หภู ม ิ แ ละความดัน จากตั ว ตรวจจับ (sensor)และส่ ง
สัญญาณผ่านทางพอร์ตขนาน ไปควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ให้
เปิด-ปิดวาล์วของEXV. โดยการควบคุมจะใช้คา่ ความร้อนยิง่ ยวดของไอ
(Superheat vapor)และค่าการเป็ นของเหลวเย็นยิง่ (Liquid Subcooling)
มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบทําความเย็น เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลการทดลองสรุปว่าเครือ่ งทําความเย็นขนาด 18,000 BTU/hr
เมือ่ ทําการควบคุมปริมาณการจ่ายสารทําความเย็นโดยEXV(Electronic
Expansion Valve) เพือ่ ทําให้เกิดไออิม่ ตัวตลอดเวลาทีท่ างออกของอีวา
โปเรเตอร์ ทีอ่ ุณหภูมมิ าตรฐานสามารถทําความเย็นได้ท่ี EER =14.32
( เครือ่ งปรับอากาศเบอร์5 มีคา่ EER ≥ 11 )
Abstract
Controlling of liquid refrigerant injection to the evaporator is
the major influence of the refrigeration performance of air
conditioning system. To operate with high efficiency in any
conditions or variable loads, all any amount of liquid refrigerant
that is injected into evaporator in each cycle (time) should be
evaporated to superheated vapor. EXV (Electronic Expansion
Valve) is a suitable device for achieving the precision controlling
of refrigerant mass flow over wide range of operating conditions.
For a proper operation of compressor, inverter is used to control
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compression rate responding to EXV requirement. An operation
of EXV was controlled by Microsoft Visual Basic on computer.
Feedback of Temperature and Pressure from sensors was used
to measure data at several states. All data was analyzed and
control by step motor via parallel port. Electronics Expansion
Valve was done by step motor for control at state of the
superheat and sub cooling as the set value of the refrigeration
system for bester efficiency. Conclusion. The air conditioner
18,000 BTU/hr when the refrigerant flow is controlled by EXV to
be saturated vapor from evaporator outlet at temperature
standard every time. The system can be energy efficiency ratio is
14.32.( Air condition number 5 : EER ≥ 11 )
1. ความเป็ นมา
ปจั จุบนั เครื่องปรับอากาศเริม่ เข้ามามีบทบาทต่อการทํางานของ
มนุ ษย์เราเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศ
ทีอ่ ยู่ในเขตร้อนมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กซึง่ มักจะพบเห็นว่ามีการ
ติ ด ตั ง้ ใช้ ง านกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย เช่ น ตามบ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ,
สํานักงานทัวไป
่ ฯลฯ สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งานเครือ่ งปรับอากาศทุกคนต้องการก็คอื
อากาศทีม่ อี ุณหภูมพิ อเหมาะ,ความชืน้ ในอากาศทีเ่ หมาะสม, อากาศมี
ความสะอาดและมีปริมาณการระบายหมุนเวียนเพียงพอ แต่ในบางครัง้
พบว่า ผูใ้ ช้ประสบกับปญั หาของการมีอากาศภายในห้องทีไม่ดนี ัก เช่น
มีอากาศหนาวเนื่องมาจากอากาศภายในห้องเย็นเกินไป หรือมีอาการ
อืดอัดเนื่องจากอากาศภายในห้องมีก ารเปลี่ย นแปลงร้อนและหนาว
ฯลฯ แต่ ก ารจะปรับ สภาพอากาศภายในห้อ งให้ม ีค่ า อุ ณ หภู ม ิค งที่
ตลอดเวลานั น้ เป็ น เรื่อ งที่ย ากมาก สํ า หรับ เครื่อ งทํ า ความเย็น ที่ใ ช้
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิ บบเทอร์โมสตัท (Thermostat) ซึง่ ทําหน้าที่
ตัดและต่อ การทํางานของคอมเพรสเซอร์ จากการตัดและต่อการทํางาน
นัน้ ส่งผลให้อุณหภูมภิ ายในห้องไม่คงที่และทําให้อายุการทํางานของ
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คอมเพรสเซอร์ลดลง อีกทัง้ การทํางานของเทอร์โมสเตติกเอ็กซ์แปนชัน่
วาล์ว (TXV) จะทําให้สถานะของนํ้ายาทีท่ างออกของอีวาโปเรเตอร์มคี ่า
การเป็ นซูป เปอร์ฮตี ซึ่งมีผลต่อการทําความเย็นของระบบ [1] ดัง้ นัน้
โครงงานนี้จงึ มีก ารเปลี่ย นอุ ปกรณ์ จ ากเทอร์โมสเตติก เอ็ก ซ์แปนชัน่
วาล์ว(TXV) เป็ นอิเล็คทรอนิคส์เอ็กซ์แปนชันวาล์
่ ว (EXV) โดยควบคุม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อดีของวาล์วแบบนี้คอื ง่ายต่อการ
ออกแบบการควบคุม ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมน้อย และ
ตอบสนองในการทํางานรวดเร็ว ในการควบคุมการสังจ่
่ ายสารทําความ
เย็นจากการเปลี่ยนอุปกรณ์นัน้ มีผลทําให้สามารถควบคุมสถานะของ
สารทํา ความเย็น ให้ส ถานะสุด ท้า ยที่อ อกจากอีว าโปเรตอร์ม ีค่ า เป็ น
Saturated พอดี ในการควบคุมการทํางานของอิเล็คทรอนิคส์เอ็กซ์
แปนชั ่นวาล์วนัน้ จะควบคุมผ่า นทางพอร์ตขนาน[3]เชื่อมต่ อ อุ ป กรณ์
ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยจะมีโปรแกรม VISUAL BASIC[2]
เพื่อใช้ในการสั ่งงานการทํา งานของวาล์ว การทํา งานของโปรแกรม
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. ส่วนการรับสัญญาณอะนาลอก (Analog) จากภายนอก ในส่วน
นี้ใช้บอร์ดแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็ นสัญญาณดิจติ อลซึ่งเป็ นตัวจับ
สัญญาณที่เข้ามาจากภายนอก เพื่อที่คอมพิวเตอร์สามารถนํ าค่า
สัญญาณมาใช้ในการประมวลผล ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะปรับตําแหน่ งการหมุน
ของสเต็ปมอเตอร์ให้เพิม่ หรือลดปริมาณการจ่ายสารทําความเย็น
2. ส่วนการประมวลผลข้อมูล เมือ่ ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจากส่วนการรับ
สัญญาณอะนาลอกแล้ว ในส่วนประมวลผลจะนํ าข้อมูลดังกล่าวมา
เปรีย บเทีย บกับ ค่า ใน DATABASE
และคํา นวณหาผลต่ า งเพื่อ
กําหนดการทํางานทางด้านควบคุมต่อไป
3. สําหรับการส่งสัญญาณนัน้ จะเป็ นสัญญาณแบบ 8 บิต ซึง่ 1 บิต
ก็คอื สวิตซ์ 1 ตัว ซึง่ เราใช้สวิตซ์ทงั ้ หมด 4 ตัวนันก็
่ คอื ส่งสัญญาณออก

รูปที1่ แสดงขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมวาล์วEXV.

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานและออกแบบเครื่องทําความ
เย็นของเครือ่ งปรับอากาศแบบอัดไอให้สามารถทํางานได้ประสิทธิภาพ
สูง โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารควบคุมความดันทํางานของสารทําความเย็นที่
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยควบคู่ไปกับการควบคุมอัตราการ
ไหลของสารทําความเย็นให้มคี วามสัมพันธ์กนั พอดีกบั ภาระทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระบบ
3. วัสดุและอุปกรณ์
ส่ว นอุ ป กรณ์ ก ารควบคุ ม อัต ราการไหลของสารทํา ความเย็น ใน
ระบบจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม Electronic Expansion
Valve ให้สามารถทํางานโดยอัตโนมัติ ควบคูไ่ ปกับการควบคุมความเร็ว
รอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์ โดยใช้อนิ เวอร์เตอร์เป็ นตัวปรับ
ความถี่ ในส่วนอุปกรณ์หลักอื่น ๆ ทีต่ อ้ งให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ
ประกอบไปด้วย อีวาโปเรเตอร์(เครือ่ งระเหย), คอนเดนเซอร์(เครื่อง
ควบแน่น), สารทําความเย็น และแผงวงจรควบคุม
4. วิ ธีการ
โครงงานนี้จะทําการติดตัง้ เซ็นเซอร์ตวั ตรวจจับอุณหภูมแิ ละความ
ดัน ตามตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ที่ร ะบบการทํ า ความเย็น ชนิ ด อัด ไอของชุ ด
ทดลอง เพื่อส่งค่าทีไ่ ด้ไปประมวลผลในซอฟต์แวร์จากโปรแกรมVisual
Basic ทีไ่ ด้ทาํ การออกแบบไว้ เพือ่ ให้ซอฟต์แวร์ทาํ การควบคุมEXVให้
จ่ายนํ้ายาสารทําความเย็นและให้ระเหยหมดเป็ นไอพอดีทท่ี างออกอีวา
โปเรเตอร์ และควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทํางานอย่าง
เหมาะสมกับสภาวะ โดยจะมีวธิ การดําเนินการคือ
4.1ทําการศึกษาระบบการทําความเย็นและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทีใ่ ช้ในการควบคุมElectronic Expansion Valve (EXV) รวมถึงศึกษา
โปรแกรม Visual Basic
4.2 จัด หาอุ ป กรณ์ ท่ีต้อ งใช้ใ นการติด ตัง้ ชุ ด ทดลอง เมื่อ ทํา การ
ติดตัง้ ชุดทดลองระบบการทําความเย็นเสร็จ ก็ตอ้ งมีการทําสุญญากาศ
ระบบเพือ่ ดูดอากาศและความชืน้ ออกจากระบบ หลังจากนัน้ ก็จะทําการ
ชาร์จนํ้ายาเข้าระบบและทําการเดินระบบ โดยใช้การปรับวาล์วควบคุม
EXVด้วยวิธแี มนนวล
4.3 สร้างชุดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับใช้ในการติดต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์กบั เซ็นเซอร์ตวั ตรวจจับอุณหภูมแิ ละความดันโดยผ่านทาง
พอร์ตขนาน
4.4 ทําการสอบเทียบเซ็นเซอร์ตวั ตรวจจับอุณหภูมแิ ละความดัน
กับอุปกรณ์สอบเทียบมาตรฐานพร้อมทัง้ ปรับค่าเซ็นเซอร์ตวั ตรวจจับชุด
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และทําการทดลอง โดยขัน้ ตอนในการทดลองจะ
มีดงั นี้คอื
4.4.1 เปิ ดโปรแกรมควบคุม EXV กดปุ่ม Save โปรแกรมจะ
เก็บข้อมูลทีว่ ดั ได้จากเซ็นเซอร์ตวั ตรวจจับอุณหภูมแิ ละความดันไว้ใน
Microsoft office Excel เพือ่ จะนําไปเขียนกราฟ
4.4.2 เปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ กดสวิตช์ Start ทีต่ วั ปรับด้วย
มือของอินเวอร์เตอร์ ให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ทาํ งาน ปรับความถี่
ไฟฟ้าที่ 35 Hz
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4.4.3 กดปุ่ม Auto ทีโ่ ปรแกรมควบคุมในส่วนของ Control
Valve โปรแกรมจะเซ็ทสเต็ปมอเตอร์ให้เปิ ดวาล์วที1่ 20 สเต็ป
4.4.4 ปรับ สภาวะห้อ งมาตรฐานให้ไ ด้ต ามสภาวะทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 5151-1994
4.4.5 รอให้สภาวะของระบบคงที่ จากนัน้ ทําการวัดพลังงาน
ที่จ่า ยให้ก ับ ระบบและภาระที่ใ ห้ก ับ ระบบ โดยใช้ เครื่อ งวัด Power
meter รุน่ GWM-039 การทดลองจะต้องดําเนินภายในเวลา 1 ชัวโมง
่
โดยเก็บข้อมูลทุกๆ 10 นาที
4.4.6 ทําการทดลองใหม่ตงั ้ แต่ตน้ แต่เปลีย่ นค่าความถีไ่ ฟฟ้า
ทีใ่ ห้กบั มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็ น 35 Hz, 45Hz, 50Hz, 60Hz, และ
70Hz. ตามลําดับ
4.5 ส่วนสุดท้ายนี้จะนําผลการทดลองทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และสรุปผล
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโครงงานครัง้ นี้ ข้อเสนอแนะในการนําโครงงานนี้
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ รวมทัง้ การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ใ น
โครงงานเพือ่ ให้ได้ผลทีด่ ยี งิ่ ขึน้
5. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผลการทดลอง
การทดลองนี้สภาวะทีไ่ ด้นํามาใช้เป็ นจุดอ้างอิงในการทดสอบเพื่อ
หาขีดความสามารถในการทําความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภ าพ
พลังงาน(Energy Efficiency Ratios) จะใช้สภาวะจากมาตรฐาน ISO
5151-1994 ทําการทดสอบคือ 27 DB 19WB (สําหรับ Indoor) และ 35
DB 24WB (สําหรับ Outdoor)

ตารางที่ 1 แสดงค่าการทดลองทีส่ ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรับ
ความทีก่ ระแสไฟฟ้าที่ 35 Hz

สามารถทําความเย็นได้ 13,889 BTU/hr และมี EER 14.32 โดยมี
Capacity มีคา่ เท่ากับ 4.07(kW) และ Power input มีคา่ เท่ากับ 0.966
(kW) จะเห็นได้วา่ มีคา่ EER สูงจริงแต่การทําความเย็นน้อยมาก (น้อย
ทีส่ ดุ ของการทดลอง) เมือ่ เทียบกับการทําเย็นเต็มประสิทธิภาพ 18,000
BTU/hr

การควบคุมความถีข่ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ี 45 Hz

การควบคุมความถีข่ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ี 35 Hz

รูปที่ 4 แสดงPressure dropของคอนเดนเซอร์กบั อีวาโปเรเตอร์ท4่ี 5Hz

รูปที2่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอร์กบั อีวาโปเรเตอร์ท3่ี 5Hz

รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมทิ ่ี 45 Hz

รูปที่ 3 แสดงอุณหภูมทิ ่ี 35 Hz
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ตารางที่ 2 แสดงค่าการทดลองทีส่ ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรับ
ความทีก่ ระแสไฟฟ้าที่ 45 Hz

ตารางที่ 3 แสดงค่าการทดลองทีส่ ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรับ
ความทีก่ ระแสไฟฟ้าที่ 50 Hz

สามารถทําความเย็นได้ 16,387 BTU/hr และมี EER 13.493 โดย
มี Capacity มีค่าเท่ากับ 4.803(kW) และ Power input มีค่าเท่ากับ
1.241 (kW) จะเห็นได้วา่ มีค่า EER น้อยลงเพราะมีการกินกําลังงาน
มากขึน้ แต่ สามารถทําความเย็นทีม่ ากขึน้ กว่าเดิมเมื่อเทียบกับการทํา
เย็นเต็มประสิทธิภาพ 18,000 BTU/hr

ทีจ่ ดุ นี้เป็ นสภาวะการทํางานทีม่ าตรฐาน สําหรับการทดลองในครัง้
นี้เป็ นเพราะว่า มีการทําความเย็นได้ 18,018 BTU/hr และมี EER
13.081 โดยเต็มความสามารถของเครื่องทําความเย็นที่ 18,000
BTU/hr และมีอตั ราการกินไฟที่ 1.377 (kW) โดยมี Capacity มีค่า
เท่ากับ 5.281(kW) เป็ นอัตราส่วนการทําความเย็นทีส่ ามารถนําไปใช้
เปรียบเทียบ

การควบคุมความถีข่ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ี 50 Hz
การควบคุมความถีข่ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ี 60 Hz

รูปที6่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอร์กบั อีวาโปเรเตอร์ท5่ี 0Hz
รูปที8่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอร์กบั อีวาโปเรเตอร์ท6่ี 0Hz

รูปที่ 7 แสดงอุณหภูมทิ ่ี 50 Hz

รูปที่ 9 แสดงอุณหภูมทิ ่ี 60 Hz

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

243

ตารางที่ 4 แสดงค่าการทดลองทีส่ ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรับ
ความทีก่ ระแสไฟฟ้าที่ 60 Hz

ตารางที่ 5 แสดงค่าการทดลองทีส่ ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรับ
ความทีก่ ระแสไฟฟ้าที่ 70 Hz

สามารถทําความเย็นได้ 18,283 BTU/hr และมี EER 10.29 โดยมี
Capacity มีคา่ เท่ากับ5.281 (kW) และ Power input มีคา่ เท่ากับ
1.777(kW) จะเห็นได้วา่ ยิง่ ความถีใ่ นการขับคอมเพรสเซอร์เร็วมากขึน้
เท่าใดการทําความเย็นก็จะมากขึน้ ตาม แต่การกินพลังงานก็มากตาม
ทําให้ประสิทธิภาพน้อยลง

มีการทําความเย็นมากทีส่ ุดของการทําการทดลองคือ สามารถทํา
ความเย็นได้ 18,858 BTU/hr และมี EER 9.629 โดยมี Capacity มีค่า
เท่ากับ 5.527 (kW) และ Power input มีค่าเท่ากับ 1.959 (kW) เป็ น
การยืนยันได้วา่ ยิง่ ทําการควบคุมความถีใ่ ห้มากขึน้ เท่าใด จะสามารถทํา
ความเย็น ได้ม ากเท่ า นัน้ แต่ ก็จ ะกิน พลัง งานมากตามเช่น กัน ทํา ให้
ประสิทธิภาพตํ่าลงตาม

การควบคุมความถีข่ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ี 70 Hz

7. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการทดลองพบว่าเมื่อความถี่ท่ใี ช้ในการควบคุมมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์มคี า่ สูงขึน้ ค่า C.O.P.จะตํ่า แต่การทําความเย็นสามารถ
ทําได้มากและถ้าหากความถีท่ ใ่ี ช้ในการควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
มีค่าตํ่า ค่า C.O.P.จะมาก แต่การทําความเย็นทีไ่ ด้มคี ่าน้อยลง ซึง่ ดูได้
จากรูปที1่ 2

รูปที1่ 0 แสดงPressure dropของคอนเดนเซอร์กบั อีวาโปเรเตอร์ท7่ี 0Hz

รูปที1่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง C.O.P. กับความถีข่ อง
อินเวอร์เตอร์เทียบกับเวลา
รูปที่ 11 แสดงอุณหภูมทิ ่ี 70 Hz
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สิง่ ทีน่ ่าจะทําให้ระบบนี้สมบูรณ์คอื
1.ถ้ามีการศึกษาเพิม่ เติมควรจะทําการศึกษาระบบควบคุม
อินเวอร์เตอร์ให้เป็ นระบบอัตโนมัตแิ ทนการปรับด้วยมือ
อาจใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมก็ได้
2.บอร์ดปรับปรุงสัญญาณของความดันและอุณหภูม ิ
สามารถ
ปรับปรุงและแก้ไขให้มขี นาดกระทัดรัดมากกว่านี้เพือ่ ความสะดวกใน
การติดตัง้
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทําความร้อนแก่นํ้า โดยใช้เครือ่ งไมโครเวฟ
ที่ติดท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด TE10)
Mathematical model of heating of water layer by using microwave with rectangular
wave guide (TE10 mode)
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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั ฉบับ นี้ เ ป็ น การเสนอแบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร์ข อง
กระบวนการทําความร้อนแก่ชนั ้ นํ้ า ด้วยเครื่องไมโครเวฟชนิดท่อนํ า
คลื่นรูป ทรงสี่เ หลี่ย ม (โหมด TE10) โดยศึก ษาอิทธิพ ลตํา แหน่ ง ของ
ชัน้ นํ้ า ภายในท่ อ นํ า คลื่น รูป ทรงสี่เ หลี่ย มที่ม ีต่ อ การกระจายตัว ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ภายในท่อนํ าคลื่นและชัน้ นํ้ า ลักษณะอุ ณ หภูม ิ
และรูปแบบการไหลภายในชัน้ นํ้ า ซึ่งตําแหน่ งของชัน้ นํ้ าภายในท่อนํ า
คลื่นทีศ่ กึ ษามี 3 ตําแหน่ ง ได้แก่ ตําแหน่ ง s0 เป็ นตําแหน่ งทีจ่ ุด
กึง่ กลางของชัน้ นํ้าและท่อนําคลื่นซ้อนทับกัน ตําแหน่ ง s10 และ s20
เป็ นตําแหน่ งทีจ่ ุดกึง่ กลางของชัน้ นํ้าห่างจากจุดกึง่ กลางของท่อนํ าคลื่น
เป็ นระยะ 10 และ 20 mm ตามลําดับ ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ที่
ตําแหน่ ง s20 เป็ นตําแหน่ งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอุณหภูมภิ ายในชัน้ นํ้ า
มากที่สุ ด นอกจากนี้ แ บบจํา ลองที่ไ ด้นํ า เสนอจะถูก ตรวจสอบความ
ถูก ต้องกับ ข้อ มูล จากการทดลอง พบว่า ผลจากการคํา นวณมีค วาม
สอดคล้องกับผลจากการทดลองและมีคา่ ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูม ิ
โดยเฉลี่ย เท่ า กับ 2.63°C ดัง นั น้ แบบจํ า ลองที่ส ร้ า งขึ้น จึง สามารถ
นํ ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ของกระบวนการทํา
ความร้อนแก่ชนั ้ นํ้า ด้วยพลังงานไมโครเวฟได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ข้อมูล
ต่าง ๆ จากงานวิจยั นี้ยงั นําไปใช้เป็ นฐานข้อมูลของการศึกษาเชิงลึกขัน้
สูงต่อไป
Abstract
This research presents a mathematical model of heating of
water layer by using microwave oven with rectangular wave guide
(mode TE10). The effect of positions of water layer in rectangular
wave guide on electromagnetic distribution inside wave guide and
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water layer, temperature profile and velocity field within water
layer are investigated. The three positions of water layer that use
to investigate consist of position s0 is the position that the center
of water layer and the center of wave guide are same location at
center; position s10 and s20 are position that the center of water
layer displace from the center of wave guide of 10 mm. and 20
mm, respectively. From the results show at position s20 of water
layer in wave guide has a higher influence on temperature
difference than the other positions. In addition correctness and
accuracy of the mathematical model is validated with the
experimental data. It is found that the results of calculation of
mathematical model agree well with experimental data, by mean
temperature difference from experimental data and mathematical
model is 2.63°C. Moreover, the mathematical model can explain
the phenomena of microwave heating of water layer are very well
and the results of research are used database of advance study
in this field.
1. ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
การศึกษาเชิงทฤษฎี (Theoretical analysis) เป็ นการศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ จากแบบจําลอง (Model) ทีส่ ร้างขึน้ โดยเริม่
จากการกําหนดขอบเขตของการศึกษา (Control volume) แล้วนํ า
สมการทีเ่ กีย่ วข้อง (Governing equations) เข้ามาพิจารณา เช่น ใช้
สมการโมเมนตัม ในการวิเ คราะห์รูป แบบการไหลของของไหล ใช้
สมการพลัง งาน ในการวิเ คราะห์อุ ณ หภู ม ิ เป็ น ต้น จากนั น้ กํ า หนด
เงือ่ นไขขอบเขตและสภาวะเริม่ ต้น (Boundary and initial conditions)
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ในการศึกษา สุดท้ายหาผลเฉลยของปญั หาด้วยวิธกี ารแม่นตรง (Exact
solution) หรือใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข (Numerical method) โดยวิธใี น
การหาผลเฉลยส่วนใหญ่จะใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข เนื่องจากสมการที่
พิจารณาเป็ นสมการอนุ พ นั ธ์ไม่เชิง เส้น นอกจากนี้ ย งั มีการประดิษฐ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการคํานวณอีกด้วย
สําหรับแบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ นี้จะทําการตรวจสอบความถูกต้องโดยผล
ทีไ่ ด้จากการทดลองหรือผลจากงานวิจยั ก่อนหน้าที่มลี กั ษณะเงื่อนไข
เดียวกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า การศึกษาเชิงทฤษฎีสามารถแสดง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพอย่างแท้จริงได้โดยไม่ตอ้ งทําการทดลองจึง
ประหยัด ทัง้ เวลาและค่ า ใช้จ่ า ยได้เ ป็ น อย่ า งมาก ดัง นั น้ ในป จั จุ บ ัน
งานวิจยั ต่าง ๆ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติจงึ มุ่งเน้นในการศึกษาเชิง
ทฤษฎีมากขึน้ และเมื่อกล่าวถึงงานวิจยั ด้านกระบวนการทําความร้อน
ด้ว ยพลัง งานไมโครเวฟในระดับ นานาชาติ ที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ
งานวิจยั นี้ ตัง้ แต่ปี 1992-2007 ได้แก่ Datta และคณะ [1] ศึกษาการพา
ความร้อ นโดยธรรมชาติใ นของเหลว ที่ไ ด้ร ับ คลื่น ไมโครเวฟ โดย
กํ า หนดให้กํ า ลัง งานดู ด ซับ ไมโครเวฟลดลงแบบเอกซ์ โ พเนนเชีย ล
Ayappa และคณะ [2] ศึกษาการพาความร้อนของของเหลวในคาวิต้ี
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มทีไ่ ด้รบั คลื่นไมโครเวฟในทิศทาง ต่าง ๆ Franca และ
Haghighi [3] ทําการศึกษาการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการพาความ
ร้อนในกระบวนการทําความร้อนของเหลวด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดย
ระเบียบวิธไี ฟไนต์อเิ ลเมนต์ Tada และคณะ [4] สร้างแบบจําลองเชิง
ตัวเลขสองมิติ โดยใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์ไทม์โดเมน เพื่อ
สังเกตสนามไฟฟ้าและกําลังการดูดซับไมโครเวฟภายในแอพพลิเคเตอร์
หรือคาวิตท้ี ม่ี นี ้ําขนาดเล็กกว่าอยูภ่ ายใน จากการศึกษาพบว่า ทีบ่ ริเวณ
กึ่งกลางแอพพลิเคเตอร์เป็ นบริเวณที่มกี ําลังการดูดซับไมโครเวฟสูง
ทีส่ ุด Zhang และคณะ [5] สร้างแบบจําลองสามมิติ เพื่ออธิบายการ
กระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุณหภูมแิ ละรูปแบบการไหลของ
นํ้ ากลั ่นและนํ้ ามันข้าวโพด Ratanadecho และคณะ [6] สร้า ง
แบบจํา ลองเชิง ตัว เลขและทํ า การทดลองควบคู่ก ัน ไปในการศึก ษา
กระบวนการทําความร้อนนํ้ าและนํ้ าเกลือ ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนํ า
คลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม (โหมด TE10) พบว่า กําลังไมโครเวฟและค่าการนํา
ไฟฟ้ าของนํ้ า เกลื อ มี ผ ลต่ อ ค่ า ระดับ การแทรกผ่ า นของพลัง งาน
ไมโครเวฟและอัตราการสร้างความร้อนภายใน Cuccurullo และ Pierro
[7] ศึกษาค่าความลึกจากผิว (Skin depth) ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปใน
กระบวนการทําความร้อนของไมโครเวฟ โดยกําหนดให้สนามไฟฟ้ามี
ค่าลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล Chatterjee และคณะ [8] ทําการศึกษา
อิท ธิพ ลของการหมุ น การพาความร้อ นตามธรรมชาติ กํ า ลัง งาน
ไมโครเวฟ แรงโน้ มถ่วง และสัดส่ว นภาชนะที่มตี ่อลัก ษณะอุ ณ หภูม ิ
ภายในของเหลวเมื่อ ได้ร บั ไมโครเวฟ นอกจากงานวิจ ัย ที่ก ล่ า วมา
ข้างต้นแล้วยังมีงานวิจยั อื่น ๆ อีก เช่น Li และคณะ [9] Clemens และ
คณะ [10] Lui และคณะ [11] Zhao และคณะ [12] Ratanadecho และ
คณะ [13-14] เป็ นต้น แต่จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมากลับพบว่า
งานวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น ที่ก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การนํ า ความร้อ นใน
ของแข็ง ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ภายในของเหลวจากอิท ธิพ ลของการพาความร้อ นโดยธรรมชาติ
(Natural convection) ซึง่ ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงในการแก้ปญั หาทีไ่ ม่

เชิง เส้นเหล่า นี้ นอกจากนี้เ นื่องจากข้อ จํา กัดเกี่ย วกับทฤษฎีและการ
ทดลองของกระบวนการทํา ความร้อ น ด้ว ยพลัง งานไมโครเวฟของ
ของเหลวในปจั จุบนั ทําให้ยงั มีอีกหลายอิทธิพลที่ยงั ไม่ถูกศึกษา ทํา
ความเข้าใจและแก้ปญั หา เช่น ตําแหน่ งของชัน้ นํ้ าภายในท่อนํ าคลื่น
รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม การเปลีย่ นแปลงระดับกําลังงานไมโครเวฟ และแรงตึง
ผิวทีเ่ กิดขึน้ เป็ นต้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าของงานวิจยั ฉบับนี้
โดยจะทํา การสร้างแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ของกระบวนการทํา
ความร้อนชัน้ นํ้ าทีม่ ขี นาดเล็กกว่าคาวิต้ี ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนํ าคลื่น
รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม (โหมด TE10) ความถี่ 2.45 GHz แล้วทําการศึกษา
อิทธิพลของตําแหน่ งของชัน้ นํ้าภายในท่อนํ าคลื่นทีม่ ตี ่อการกระจายตัว
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในชัน้ นํ้าและท่อนํ าคลื่น ลักษณะอุณหภูม ิ
และรูป แบบการไหลภายในชัน้ นํ้ า นอกจากนี้ ย งั ทํ า การทดลองเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ อีกด้วย โดยทัวไปแล้
่
ว
กระบวนการทําความร้อน ด้วยพลังงานไมโครเวฟสามารถแบ่งออกเป็ น
สองลัก ษณะใหญ่ ๆ ตามลักษณะของเตาไมโครเวฟที่ใช้ คือ การใช้
ระบบเตาไมโครเวฟทีใ่ ช้ในครัวเรือน (Conventional oven) และการใช้
ระบบเตาไมโครเวฟที่อ อกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น แบบท่ อ นํ า คลื่น
(Wave guide) โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เตาไมโครเวฟแบบทีใ่ ช้
ในครัวเรือนมาใช้ในการศึกษา ซึ่งทําให้ประสบปญั หาในการศึกษาเชิง
ทฤษฎีเนื่องจากเกิดการสะท้อนสูงมากภายในคาวิต้ี ทําให้ยากต่อการ
ควบคุมลักษณะสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในขณะทีร่ ะบบเตาไมโครเวฟแบบ
ท่อนํ าคลื่นนัน้ จะสามารถควบคุมลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้
เป็ นคลื่นระนาบได้ เพราะท่อนํ าคลื่นจะมีขนาดของพืน้ ทีห่ น้าตัดทีค่ งที่
เท่ากับ 1 ส่วน 4 ของความยาวคลื่น ส่งผลให้สามารถกําหนด
พฤติกรรมของคลื่นได้ง่ายและสามารถนํ าไปใช้ในการศึกษาเชิงทฤษฎี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัสดุและอุปกรณ์
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์การทดลองของกระบวนการทําความร้อน
ชัน้ นํ้ า ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนํ าคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ในโหมด TE10
ความถี่เท่ากับ 2.45 GHz คลื่นไมโครเวฟถูกผลิตจากแมกนีตรอน
(MICRO DENSHI., model UM-1500) และส่งไปตามแกน z ของท่อนํา
คลื่นรูปทรงสีเ่ หลี่ยม ซึ่งมีขนาดของพื้นที่หน้ าตัดเท่ากับ 109.22 x
54.61 mm2 ทีบ่ ริเวณด้านบนและล่างของท่อนําคลื่นใส่น้ําไว้เพือ่ ดูดซับ
ไมโครเวฟส่วนเกินและสะท้อนกลับ กําลังงานไมโครเวฟถูกวัดค่าโดย
วัตต์มเิ ตอร์ทใ่ี ช้ไดเรคชั ่นนัลคอปเปอร์ (MICRO DENSHI., model DR5000) นํ้าเป็ นวัสดุทดสอบบรรจุหนา 50 mm ในภาชนะทีท่ าํ จากโพลี
โพรพิลนี หนา 0.75 mm (ภาชนะทดสอบไม่ดูดซับคลื่นไมโครเวฟ)
จากนัน้ นํ าไปวางภายในท่อนํ าคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทําการวัดค่าของ
อุณหภูมภิ ายในชัน้ นํ้ าด้วยไฟเบอร์ออฟติค (LUXTRON Fluroptic
Thermometer., model 790, accurate to ±0.5°C) ซึง่ ตําแหน่ งแรกจะ
สอดไว้ทบ่ี ริเวณกึง่ กลางชัน้ นํ้า (x=54.61 mm และ z=10 mm) ส่วน
ตําแหน่งต่าง ๆ ในแนวดิง่ และแนวระดับจะห่างจากตําแหน่งนี้ไปช่วงละ
10 mm การทดลองใช้เวลา 120 วินาที เก็บค่าทุก ๆ 10 วินาที และ
ทําซํ้ามากกว่า 2 ครัง้ ในแต่ละการทดลอง
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3.1 สมบัติไดอิ เลคตริ ก
สมบัติไ ดอิเ ลคตริก ของวัส ดุ ได้แ ก่ ค่ า การซึม ผ่า นสนามไฟฟ้ า
สัมพัทธ์ (Relative permittivity, ε r ) และค่าลอสแทนเจนท์ (Loss
tangent, tan δ ) เป็ นตัวแปรสําคัญในการประเมินค่ากําลังงานการดูด
ซับไมโครเวฟของวัสดุและการเปลี่ยนพลังงานไมโครเวฟที่ดูดซับไป
เป็ นพลังงานความร้อนภายในวัสดุ ตามลําดับ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะศึกษาและ
วิเคราะห์ในเรือ่ งถัดไป ต้องทําการวิเคราะห์สมบัตไิ ดอิเลคตริกของวัสดุ
ก่อน โดยสมการทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้อา้ งอิงจาก Ratanadecho และ
คณะ [6] คือ
ε r = 88.15 − 0.414T + 0.131×10 −2 T 2 − 0.046 ×10 −4 T 3

(1)
รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดลองของกระบวนการทําความร้อนชัน้ นํ้า ด้วย
ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
3. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
รูป ที่ 2 แสดงแบบจําลองทางกายภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการทําความร้อนชัน้ นํ้ า ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนํ าคลื่นรูปทรง
สีเ่ หลีย่ ม (โหมด TE10) รูปที่ 3 แสดงตําแหน่ งต่าง ๆ ของชัน้ นํ้าภายใน
ท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ทีท่ าํ การศึกษา

รูปที่ 2 แบบจําลองทางกายภาพสําหรับการวิเคราะห์กระบวนการทํา
ความร้อนชัน้ นํ้า ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม

tan δ = 0.323 − 9.499 × 10 T + 1.27 × 10 T − 6.13 × 10 T 3
−3

−4

2

−7

(2)
3.2 การวิ เคราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
เนื่ อ งจากสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า ในโหมด TE10
จะไม่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงของสนามในทิศทางระหว่างหน้ าคลื่น ดังนัน้ จึงสามารถ
พิจารณาในสองมิติ (ระนาบ x-z) ได้ ส่วนสมมติฐานอื่น ๆ ทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่
(1) ไม่คาํ นึงถึงการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของอากาศภายในท่อนํา
คลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
(2) ผนังท่อนําคลื่นเป็ นตัวนํายิง่ ยวด
(3) ไม่คาํ นึงถึงอิทธิพลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ ตี ่อภาชนะบรรจุ
สมการพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าคือ สมการ
แม็ก เวล ซึ่ง อยู่ ใ นรูป ความสัม พัน ธ์ข องสนามไฟฟ้ า E
และ
สนามแม่เหล็ก H กับตําแหน่ งและเวลา อย่างไรก็ตาม โหมดของ
ไมโครเวฟที่เ ลือ กพิจ ารณาคือ โหมด TE10 ซึ่ง มีส่ ว นประกอบของ
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ดังนี้

Ex = Ez = H y = 0

(3)

Ey , H x , H z ≠ 0

(4)

ดังนัน้ เมือ่ นําไปแทนค่าลงในสมการแม็กเวลจะได้

∂E y

รูปที่ 3 ตําแหน่งต่าง ๆ ของชัน้ นํ้าภายในท่อนําคลื่นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ซึง่ ในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์น้ีจะเกีย่ วข้องกับสมบัติ
ไดอิเลคตริกและสมการต่าง ๆ ได้แก่ สมการแม็กซ์เวล สมการพลังงาน
และสมการโมเมนตัม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

∂H x
∂z
∂t
∂E y
∂H z
= −μ
∂x
∂t
∂E y
⎛ ∂H z ∂H x ⎞
−⎜
−
⎟ = σE y + ε
∂z ⎠
∂t
⎝ ∂x
=μ

(5)
(6)
(7)

เมือ่ ε คือ ค่าการซึมผ่านของสนามไฟฟ้า μ คือ ค่าการซึมผ่านของ
สนามแม่เหล็ก และ σ คือ ค่าการนําไฟฟ้า ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
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ε = ε 0ε r
μ = μ0 μr
σ = 2πfε tan δ

(8)
(9)
(10)

เงือ่ นไขขอบเขตในการพิจารณา
(1) เงื่อ นไขขอบเขตตัว นํ า ยิ่ง ยวด (Perfectly
Conducting
Boundaries) เงื่อนไขขอบเขตของผนังภายในท่อนํ าคลื่นรูปทรง
สีเ่ หลีย่ ม อธิบายโดยกฎของฟาราเดย์และทฤษฎีบทของเกาส์
Et = 0, H n = 0

(11)

เมื่อตัวห้อย t และ n หมายถึง แกนในแนวสัมผัสและแนวตัง้ ฉาก
ตามลําดับ
(2) เงือ่ นไขขอบเขตความต่อเนื่อง (Continuity Boundary Condition)
ตลอดรอยต่อระหว่างวัสดุกบั อากาศ อธิบายโดยกฎของฟาราเดย์
และทฤษฎีบทของเกาส์
Et = Et′ , H t = H t′
Dn = Dn′ , Bn = Bn′

(12)
(13)

(3) เงือ่ นไขขอบเขตการดูดซับ (Absorbing Boundary Condition) ที่
บริเวณปลายทัง้ สองด้านของท่อนําคลื่น เสนอโดย Mur [15]

∂E y
∂t

= ±υ

∂E y

(14)

∂z

เมือ่ เครือ่ งหมาย ± หมายถึงการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมา
(4) ความเข้มของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กที่เ กิดจากแมกนีต
รอน
⎛ πx ⎞
E y = E yin sin ⎜⎜ ⎟⎟ sin (2πft )
⎝ Lx ⎠
E
⎛ πx ⎞
H x = yin sin ⎜⎜ ⎟⎟ sin (2πft )
ZH
⎝ Lx ⎠

(15)
(16)

โดย Z H คือ อิมพีแดนซ์ของคลื่น (Wave impedance) ซึง่ นิยามโดย

λg Z I λg
ZH =
=
λ0
λ0

μ0
ε0

(17)

สําหรับฟลักซ์ของกําลังงานซึ่งมีความสัมพันธ์กบั การกระจายตัวของ
คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าสามารถแสดงในรู ป แบบพอยน์ ท ิ ง เวกเตอร์
(Poynting vector)

S=

(

1
Re E × H *
2

)

(18)

ทฤษฎีบทของพอยน์ทงิ (Poynting theorem) สามารถประมาณค่ากําลัง
งานป้อนเข้าของคลื่นไมโครเวฟได้ดงั สมการ

Pin = ∫ S ⋅ dA =
A

A
2
E yin
4Z H

(19)

3.3 การวิ เคราะห์ลกั ษณะอุณหภูมิและรูปแบบการไหล
ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ ภายท่อนํ า
คลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ทําการพิจารณาลักษณะอุณหภูมแิ ละรูปแบบการ
ไหลทีเ่ กิดขึน้ โดยพิจารณาแบบจําลองทางกายภาพจากรูปที่ 2 โดย
สมมติฐานในการวิเคราะห์ ได้แก่
(1) วัสดุทดสอบมีความหนาแน่ นสมํ่าเสมอ เป็ นเนื้อเดียวและมีความ
สมมาตรของคุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ในทุกแนวแกน
(2) บริเวณโดยรอบของวัสดุทดสอบเป็ นฉนวน มีเพียงผิวด้านบนทีม่ ี
การแลกเปลีย่ นพลังงานกับบรรยากาศภายนอก
(3) ไม่คาํ นึงถึงอิทธิพลของอุณหภูมทิ ม่ี ตี ่อภาชนะบรรจุ
(4) ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของสถานะของวัสดุทดสอบ
3.3.1 สมการการถ่ายเทความร้อน
การเปลี่ย นแปลงอุ ณ หภู ม ิภ ายในวัส ดุ ท ดสอบที่ไ ด้ร บั พลัง งาน
ไมโครเวฟ คํานวณจากสมการการถ่ายเทความร้อนที่มพี จน์ ของการ
สร้างความร้อนจากพลังงานไมโครเวฟ ดังนี้

⎛ ∂ 2T ∂ 2T ⎞
∂T
∂T
∂T
Q
+u
+w
= α ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟ +
∂t
∂x
∂z
∂z ⎠ (ρC p )w
⎝ ∂x
(20)
้
เมือ่ Q คือ พจน์ปริมาณความร้อนทีส่ ร้างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟา ซึง่
้า
เป็ นฟงั ก์ชนของสนามไฟฟ
ั่
Q = ωε 0 ε r′′E 2 = 2π ⋅ f ⋅ ε 0 ⋅ ε r' (tan δ )E y2

(21)

3.3.2 สมการการไหลของของไหล
ในการวิเ คราะห์รูป แบบการไหลของของเหลวจะประกอบด้ว ย
สมการ ดังต่อไปนี้
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(5) ทีส่ ภาวะเริม่ ต้น ( t = 0 )

สมการความต่อเนื่อง

∂u ∂w
+
=0
∂x ∂z

(22)

สมการโมเมนตัม

∂u ∂(u ⋅ u ) ∂(u ⋅ w)
1 ∂p ⎛ ∂ 2u ∂ 2u ⎞
+
+
=−
+ν ⎜
+
⎟
ρ ∂x ⎝ ∂x 2 ∂z 2 ⎠
∂t
∂x
∂z
(23)

⎛ ∂ w ∂ 2w ⎞
1 ∂p
∂w ∂ (w ⋅ u ) ∂ (w ⋅ w)
ν
+
+
=−
+ ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟
ρ ∂z
∂t
∂x
∂z
∂z ⎠
⎝ ∂x
+ gβ (T − T∞ )
2

(24)
เงือ่ นไขขอบเขตและสภาวะเริม่ ต้น
(1) เนื่องจากผนังของภาชนะแข็งเกร็ง ไม่ยดื หยุ่น ดังนัน้ ความเร็วจึงมี
ค่าเป็ นศูนย์ นอกจากนี้ความเร็วทีต่ ําแหน่ งผิวหน้าระหว่างชัน้ นํ้ า
และผนัง ของภาชนะก็ม ีค่ า เท่ า กับ ศูน ย์เ ช่ น กัน (zero
slip
boundary condition)
(2) ทีผ่ วิ หน้าด้านบนของชัน้ นํ้ า ความเร็วในแนวตัง้ ฉากและแรงเค้น
เฉือนในแนวขวางถูกกําหนดให้มคี ่าเท่ากับศูนย์ ดังนัน้ อิทธิพล
ของการไหลแบบมาแรงโกนี่สามารถนํามาพิจารณา

η

∂u
dξ ∂T
=−
∂z
dT ∂x

(25)

(3) มีการพาความร้อนและการแผ่รงั สีขน้ึ ทีบ่ ริเวณผิวหน้าด้านบน
∂T
= hc (T − T∞ ) + σ rad ε rad T 4
∂z

(26)

เมือ่ hc คือ สัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อน, σ rad คือ ค่าคงทีส่ เต
ฟานต์-โบลท์แมน และ ε rad คือ ค่าการแผ่รงั สีของวัสดุ
(4) ผนังของภาชนะทุกด้าน ยกเว้นด้านบน มีการหุ้มฉนวน จึงไม่ม ี
การถ่ายเทความร้อน
∂T ∂T
=
=0
∂x ∂z
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(27)

(28)

4. ระเบียบวิ ธีเชิ งตัวเลข
4.1 สมการแม็กซ์เวลและการแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิ ธีไฟไนต์
ดิ ฟเฟอเรนซ์ไทม์โดเมน (FDTD)
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขวิธไี ฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์
ไทม์โดเมนในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟที่ตํ า แหน่ ง และเวลาต่ า ง ๆ แผนผัง ลีพ ฟร็อ คใช้ ใ นการ
แก้ปญั หาชุดสมการแม็กซ์เวล โดยส่วนประกอบเวกเตอร์สนามไฟฟ้าจะ
เป็ นระยะทีว่ ดั จากเส้นตัง้ ฉากกับเส้นระดับทีต่ ําแหน่ งครึง่ หน่ วย ในขณะ
ทีเ่ วกเตอร์สนามแม่เหล็กจะเป็ นระยะทีว่ ดั จากเส้นตัง้ ฉากกับเส้นระดับที่
ตําแหน่งครึง่ หน่วยเช่นกันและมีทศิ ตัง้ ฉากกัน (รูปที่ 4) สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กจะถูกคํานวณครัง้ ละครึ่งช่วงเวลา สําหรับโหมด TE10
ส่วนประกอบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ในรูปแบบของระเบียบ
วิธไี ฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์ไทม์โดเมน แสดงได้ดงั นี้
σ (i, k )Δt
2ε (i, k ) n −1
Δt
1
E y (i, k ) +
E yn (i, k ) =
σ (i, k )Δt
σ (i, k )Δt ε (i, k )
1+
1+
2ε (i, k )
2ε (i, k )
1−

(

)

(

)

⎧ − H zn −1 / 2 (i + 1 / 2, k ) − H zn −1 / 2 (i − 1 / 2, k ) ⎫
⎪⎪
⎪⎪
Δx
⎨
⎬
n −1 / 2
(i, k + 1 / 2) − H zn −1 / 2 (i, k − 1 / 2) ⎪
⎪+ H z
⎪⎩
⎪⎭
Δz

(i, k + 1 / 2 ) = H (i, k + 1 / 2 )
⎧⎪ E yn (i, k + 1) − E yn (i, k ) ⎫⎪
Δt
+
⎨
⎬
Δz
μ (i, k + 1 / 2 ) ⎪⎩
⎪⎭
n +1 / 2
n −1 / 2
(i + 1 / 2, k ) = H z (i + 1 / 2, k )
Hz
⎧⎪ E yn (i + 1, k ) − E yn (i, k ) ⎫⎪
Δt
−
⎨
⎬
Δx
μ (i + 1 / 2, k ) ⎪⎩
⎪⎭
H

เมือ่ η และ ξ คือ ความหนืดสัมบูรณ์และแรงตึงผิวของชัน้ ของเหลว
ตามลําดับ

−λ

T = T0

n +1 / 2
x

(29)

n −1 / 2
x

(30)

(31)

4.2 สมการการถ่ายเทความร้อนและสมการการไหลและการ
แก้ปัญหาด้วยระเบียบวิ ธีไฟไนต์วอลลุม (FCV)
ชุดสมการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (สมการ (5)-(7)) มีความเกีย่ วพัน
กับสมการการถ่ ายเทความร้อนและสมการการไหลโดยสมการ (21)
กล่ า วคื อ เมื่ อ คํ า นวณสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (E, H ) แล้ ว นํ า ค่ า
สนามไฟฟ้า (E ) มาคํานวณปริมาณความร้อนทีเ่ กิดขึน้ (Q ) และนําค่า
Q มาคํานวณอุณหภูม ิ (T ) และความเร็ว (u, w) ต่อไป สมการ (20)(24) ทําการหาคําตอบโดยใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์วอลลุม (FCV) บน
พืน้ ฐาน SIMPLE Algorithm ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Patankar [16] และ YEE
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[17] โดยข้อดีของวิธกี ารนี้คอื สามารถแก้ปญั หาได้อย่างครอบคลุม แล้ว
ั หาสะสมของค่ า ผิด พลาดที่แ ฝงอยู่ จึง
ยัง ช่ว ยหลีก เลี่ย งการเกิด ป ญ
นํ าไปสู่การหาคําตอบทีถ่ ูกต้องและแม่นยํา หลักการพืน้ ฐานของ FCV
คือ การแบ่งบริเวณทีพ่ จิ ารณา (domain) ออกเป็ นส่วน ๆ แล้วรวมผล
ของการคํานวณในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
4.3 ความเสถียรและความถูกต้องของการคํานวณ
ความแม่นยําและความถูกต้องของการคํานวณนัน้ ขึน้ อยู่กบั ขนาด
ของกริด (Δx, Δz ) และช่ วงเวลา (Δt ) ที่เ ลือ กใช้ เช่น หากกํา หนด
ั หาในเรื่องของความถูก ต้อง แต่ ห าก
ขนาดกริดใหญ่ไป ก็จ ะเกิดป ญ
กําหนดให้มขี นาดเล็กเกินไป ก็จะมีปญั หาในเรื่องของระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การคํานวณ ดังนัน้ ขนาดของกริดและช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม จะคํานวณ
จาก
Δt ≤

(Δx )2 + (Δz )2

υ
λg
Δx, Δz ≤
10 ε r

(32)
(33)

เมือ่ υ , λ g คือ ความเร็วของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและความยาวคลื่นใน
ทีว่ า่ ง ตามลําดับ
จากสมการ (32) - (33) ได้ขนาดของกริดและช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการ
คํานวณดังนี้
(1) Δx = Δz = 1.0922 mm
(2) Δt = 2 × 10 −12 s สํ า หรั บ คํ า นวณสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
และ Δt = 0.01 s สําหรับคํานวณความร้อนทีเ่ กิดขึน้
(3) จํานวนกริดในโดเมนระนาบ x-z: N=100 (กว้าง) x 200 (ยาว)
(4) ค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์ (Relative Error) ในกระบวนการทําซํ้า
เท่ากับ 10-8

รูปที่ 4 ระบบกริดทีใ่ ช้ในการคํานวณ
5. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แบ่งผลของงานวิจยั ออกเป็ นสามส่วนคือ (1)
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้
โดยจะนํามาเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการทดลอง (2) การกระจายตัว
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในท่อนําคลื่นและชัน้ นํ้า และ (3) ลักษณะ

ของอุ ณ หภู ม ิแ ละรูป แบบการไหลภายในชัน้ นํ้ า โดยข้อ มูล ต่ า ง ๆ ที่
ป้อนเข้าในการคํานวณดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัตทิ างแม่เหล็กไฟฟ้าและสมบัตทิ างความร้อนทีใ่ ช้ในการ
คํานวณ

ε 0 = 8.85419 × 10 −12 [F/m]

μ 0 = 4.0π × 10 −7 [H/m]

ε ra = 1.0
μ ra = 1.0

μ rw = 1.0

tan δ a = 0.0

ρ a = 1.205 [kg/m3]

ρ w = 1000 [kg/m3]

C pa = 1.007 [kJ/(kg.K)]

C pw = 4.186 [kJ/(kg.K)]

λa = 0.0262 [W/(m.K)]

λ w = 0.610 [W/(m.K)]

5.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ที่
สร้างขึน้
รูปที่ 5 และ 6 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูม ิ
ภายในชัน้ นํ้าขนาดเท่ากับท่อนํ าคลื่น ทีเ่ วลาต่าง ๆ ระหว่างข้อมูลทีไ่ ด้
จากการคํานวณและจากการทดลอง โดยนํ้ ามีอุณหภูมเิ ริม่ ต้นเท่ากับ
28°C กําลังงานไมโครเวฟเท่ากับ 300 W จากรูปทัง้ สองพบว่า ผลทีไ่ ด้
จากคํานวณจากแบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ มีความสอดคล้องและมีแนวโน้ม
ไปในทางเดียวกันกับผลทีไ่ ด้จากการทดลอง มีความคลาดเคลื่อนในแต่
ละตําแหน่งโดยเฉลีย่ เพียง 2.63°C (คํานวณตามหลักการทางสถิต)ิ
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายใน
ชัน้ นํ้ าทีม่ ขี นาดเท่ากับท่อนํ าคลื่นตามแนวแกน x ทีเ่ วลาต่าง ๆ ทีร่ ะยะ
z = 10 mm จากรูปพบว่า ทัง้ ในส่วนของผลทีไ่ ด้จากการคํานวณและผล
ทีไ่ ด้จากการทดลองทีบ่ ริเวณกึ่งกลางของชัน้ นํ้ า (x=54.61 mm) จะมี
อุณหภูมสิ ูง และค่อย ๆ ลดลงไปตามผนังของภาชนะ การกระจายตัว
ของอุณหภูมอิ ยู่ในลักษณะสมมาตรซ้ายขวา สาเหตุทท่ี าํ ให้การกระจาย
ตัวของอุ ณหภูมมิ ลี กั ษณะเช่นนี้ก็เ นื่อ งมาจากโหมดของไมโครเวฟที่
เลือกศึกษาคือ โหมด TE10 ซึง่ จะมีความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสูงสุด
ทีบ่ ริเวณกึง่ กลางของท่อนํ าคลื่น (x=54.61 mm) และค่อย ๆ ลดลงไป
ดังรูปที่ 7 ดังนัน้ ชัน้ นํ้าทีบ่ ริเวณกึง่ กลางจึงได้รบั สนามไฟฟ้ามาก ส่งผล
ให้มอี ุ ณ หภูมสิ ูง กว่า ชัน้ นํ้ า ที่บริเ วณอื่น ที่ได้รบั สนามไฟฟ้ า น้ อ ยกว่า
อุณหภูมจิ งึ ตํ่ากว่าตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลจากการคํานวณพบว่า ที่
บริเวณผนังของภาชนะชัน้ นํ้ าจะมีอุณหภูมสิ ูงขึน้ อีกครัง้ เนื่องจากผนัง
ของภาชนะถู ก หุ้ม ฉนวน ความร้อ นจึง ไม่ส ามารถถ่ า ยเทออกไปได้
ส่งผลให้มกี ารสะสมความร้อนขึน้ ทีผ่ นัง ชัน้ นํ้ าทีบ่ ริเวณนี้จงึ มีอุณหภูม ิ
สูงขึน้ อีกครัง้
รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายใน
ชัน้ นํ้ าทีม่ ขี นาดเท่ากับท่อนํ าคลื่นตามแนวแกน z ทีเ่ วลาต่าง ๆ ทีร่ ะยะ
x = 54.61 mm จากรูปแสดงให้เห็นว่า อุณหภูมภิ ายในชัน้ นํ้าขนาด
เท่ากับท่อนํ าคลื่น ลดลงอย่างช้า ๆ ตามทิศทางการเคลื่อนทีข่ องคลื่น
เนื่องจากอิทธิพลของค่าความลึกทะลุทะลวงของคลื่น
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รูปที่ 5 การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในวัสดุทดสอบขนาดเท่ากับ
ท่อนําคลื่นตามแนวแกน x ทีเ่ วลาต่างๆ

รูปที่ 6 การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในวัสดุทดสอบขนาดเท่ากับ
ท่อนําคลื่น ตามระยะลึกทีเ่ วลาต่างๆ

5.2 แบบจําลองสนามไฟฟ้ าภายในท่อนําคลื่นและชัน้ นํ้า
รูป ที่ 8 และ 9 ถูก นํ า เสนอขึ้นเพื่อความเข้า ใจลัก ษณะของการ
กระจายตัวของสนามไฟฟ้าภายในท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มและชัน้ นํ้า
รูปที่ 8 แสดงแบบจําลองสนามไฟฟ้าของโหมด TE10 ทีบ่ ริเวณ
กึง่ กลางตําแหน่ ง x = 54.61 mm ของท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
สําหรับกรณีทภ่ี ายในท่อนําคลื่นว่างเปล่า กําลังงานไมโครเวฟ 300 W
จะเห็นว่า สนามไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะสมํ่าเสมอตลอดท่อนําคลื่น
รูปที่ 9 แสดงแบบจําลองสนามไฟฟ้าของโหมด TE10 ทีบ่ ริเวณ
กึง่ กลางตําแหน่ ง x = 54.61 mm ของท่อนํ าคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
สําหรับกรณีทภ่ี ายในท่อนําคลื่นมีชนั ้ นํ้าขนาดครึง่ หนึ่งของท่อนําคลื่นอยู่
ภายใน ทีต่ ําแหน่ง s0 กําลังงานไมโครเวฟ 300 W จะเห็นว่า ทีบ่ ริเวณ
ด้านหน้าของชัน้ นํ้าสนามไฟฟ้าจะมีแอมพลิจดู ทีใ่ หญ่และค่อย ๆ ลดลง
จนหายไป เมื่อคลื่นเคลื่อนทีเ่ ข้าภายในชัน้ นํ้ า เพราะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่
ผ่านคาวิต้ที ่มี คี ่าเปอร์มติ ติวติ ้ตี ่ําแล้วเข้าสู่ชนั ้ นํ้ าทีม่ คี ่าเปอร์มติ ติวติ ้สี ูง
คลื่นส่วนใหญ่จะสะท้อนกลับจากผิวหน้าของชัน้ นํ้ าและเกิดการสันพ้
่ อง
กันเป็ นคลื่นทีม่ แี อมพลิจูดขนาดใหญ่ในขณะทีส่ นามไฟฟ้าภายในวัสดุ
จะค่อย ๆ ลดลงและหายไปเพราะค่าความลึกทะลุทะลวงของคลื่น

รูปที่ 8 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าทีภ่ ายในท่อนําคลื่นว่างเปล่า

รูปที่ 9 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้า ทีภ่ ายในท่อนําคลื่นมีชนั ้ นํ้า
ครึง่ หนึ่งของท่อนําคลื่นอยู่
รูปที่ 7 สนามไฟฟ้า E และสนามแม่เหล็ก H ภายในท่อนําคลื่น
รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม อ้างอิงจาก Ratanadecho และคณะ [6]
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5.3 ลักษณะอุณหภูมิและรูปแบบการไหลภายในชัน้ นํ้า
รูปที่ 10 ถึง 12 แสดงข้อมูลจากการคํานวณของการกระจายตัว
ของอุณหภูมภิ ายในชัน้ นํ้ าทีม่ ขี นาดครึง่ หนึ่งของท่อนําคลื่น ความหนา
50 mm ทีต่ าํ แหน่งต่าง ๆ ภายในท่อนําคลื่น ในระนาบ x-z ณ ช่วงเวลา
40 s กําลังงานไมโครเวฟ 300W พบว่า รูปที่ 10 การกระจายตัวของ
อุณหภูมใิ นชัน้ นํ้ าทีต่ ําแหน่ง s0 ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทีจ่ ุดกึง่ กลางของวัสดุ
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ซ้อนทับกับจุดกึง่ กลางของท่อนําคลื่นพอดี การกระจายตัวของอุณหภูม ิ
มีความสมมาตรทัง้ ซ้ายและขวา บริเวณด้านบนทีไ่ ด้รบั คลื่นไมโครเวฟ
จะมีอุณหภูมสิ งู และค่อย ๆ ลดลงตามระยะความลึกและมีการเคลื่อนที่
เข้าสูผ่ นัง เมือ่ ถึงผนังมีการเคลื่อนทีล่ งได้ระยะหนึ่งก็มว้ นปลายเข้า โดย
มีลกั ษณะแตกต่างอยู่บ้างคือจะมีการกระจายตัวของอุ ณหภูมบิ ริเวณ
ด้านข้างมากกว่าบริเวณกึ่งกลาง ทัง้ นี้เพราะวัสดุทดสอบมีขนาดเล็ก
กว่าท่อนํ าคลื่น จึงมีการสะท้อนของคลื่นบริเวณด้านข้างและเกิดเป็ น
คลื่นนิ่งส่งผลให้เกิดความร้อนที่ด้านข้างด้วย ดังนัน้ จากอิทธิพลทาง
ความร้อ นเดิม รวมกับ อิท ธิพ ลที่เ กิด จากคลื่น นิ่ ง ส่ ง ผลให้ท่ีบ ริเ วณ
ด้านข้างมีการกระจายตัวของอุณหภูมมิ ากกว่าบริเวณกึง่ กลาง ส่วนรูปที่
11 และ 12 การกระจายตัวของอุณหภูมใิ นชัน้ นํ้าทีต่ ําแหน่ ง s10 และ
s20 คือ ตําแหน่ งทีจ่ ุดกึง่ กลางของวัสดุห่างจากจุดกึง่ กลางของท่อนํ า
คลื่นเป็ นระยะ 10 และ 20 mm ตามลําดับ พบว่า ลักษณะการกระจาย
ตัวของอุณหภูมจิ ะไม่สมมาตรซ้ายและขวา โดยจะมีการกระจายตัวของ
อุณหภูมอิ อกจากที่ขอบของชัน้ นํ้ าลงมาตามระยะลึกและเคลื่อนเข้าสู่
ผนัง เมื่อถึงผนังเคลื่อนทีล่ ง แล้วม้วนตัวเข้าหากันทีก่ ง่ึ กลางของชัน้ นํ้ า
ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ สามารถอธิบายได้ดงั นี้ เมื่อตําแหน่ งกึง่ กลางของวัสดุ
เยื้องจากกึ่งกลางของท่อนํ าคลื่นแล้ว ดังนัน้ บริเวณทีม่ คี วามหนาแน่ น
ของสนามไฟฟ้ามากทีส่ ุด (กึ่งกลางของท่อนํ าคลื่น) ที่ทําให้เกิดความ
ร้อนมากทีส่ ุดก็เปลีย่ นไป โดยชัน้ นํ้ าทีต่ ําแหน่ ง s10 และ s20 จะมี
ตําแหน่งทีเ่ กิดความร้อนมากทีส่ ดุ คือ เยือ้ งจากกึง่ กลางของชัน้ นํ้ามา 10
และ 20 mm ตามลําดับ ซึง่ เป็ นบริเวณขอบของชัน้ นํ้า จึงทําให้การ
กระจายตัว ของอุ ณ หภู ม ิเ ริ่ม จากที่ข อบนั น่ เอง นอกจากนี้ ย ัง มีก าร
สะท้อนทีผ่ นังด้านข้างเกิดเป็ นคลื่นนิ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกระจายตัวของ
อุณหภูมภิ ายในชัน้ นํ้าอีกด้วย

รูปที่ 12 การกระจายตัวของอุณหภูม ิ (°C) ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่
2.45 GHz กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s20
รูปที่ 13 ถึง 15 แสดงรูปแบบการไหลภายในชัน้ นํ้ าทีม่ ขี นาด
ครึง่ หนึ่งของท่อนํ าคลื่น ทีต่ ําแหน่ งต่าง ๆ ภายในท่อนํ าคลื่น หนา 50
mm ในระนาบ x-z ณ ช่วงเวลา 40s กําลังงานไมโครเวฟ 300W โดย
รูปที่ 13 ตําแหน่งของชัน้ นํ้าคือ s0 (จุดกึง่ กลางของท่อนําคลื่นและวัสดุ
ซ้อ นทับกันพอดี) พบว่า เวกเตอร์ค วามเร็ว สมมาตรซ้า ยขวา มีก าร
เคลื่อนทีเ่ ป็ นวงหลายวงอยู่ภายในชัน้ นํ้า (สังเกตจากลูกศรทีเ่ ขียนแสดง
ทิศทางการเคลื่อนทีข่ องเวกเตอร์ในภาพเพราะขนาดจริงของเวกเตอร์
เล็กมาก) เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นนิ่งทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ นังด้านข้าง รูปที่ 14
และ 15 ตําแหน่งของชัน้ นํ้าคือ s10 และ s20 (จุดกึง่ กลางของวัสดุเยือ้ ง
จากจุดกึ่งกลางของท่อนํ าคลื่นเป็ นระยะ 10 และ 20 mm) พบว่า
เวกเตอร์ความเร็วเริม่ เคลื่อนตัวออกจากบริเวณขอบด้านบน ไปตาม
แนวลึกและเข้าสูผ่ นัง จากนัน้ จึงเคลื่อนมาบรรจบกันและหมุนเป็ นวงอยู่
ทีก่ ง่ึ กลางของชัน้ นํ้า มีลกั ษณะคล้ายการกระจายตัวของอุณหภูม ิ ทัง้ นี้
เพราะบริเวณขอบด้านบนเป็ นบริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ทีส่ ุด (ตําแหน่ งตรง
กับจุดกึง่ กลางของท่อนําคลื่น) จึงเกิดความแตกต่างของอุณหภูมขิ น้ึ กับ
บริเวณรอบข้าง ทําให้เวกเตอร์ความเร็วเริม่ เคลื่อนทีอ่ อกจากตําแหน่ งนี้
นอกจากนี้บริเวณด้านข้างยังมีคลื่นนิ่งทีเ่ กิดจากการสะท้อนทีผ่ นังด้วย
จากรูปแบบการไหลภายในชัน้ นํ้าทีเ่ กิดขึน้ นี้ จะสังเกตว่าอิทธิพลหลักจะ
มาจากแรงลอยตัว (Buoyancy force) ทีเ่ กิดจากความแตกต่างของ
ความหนาแน่ นภายในชัน้ นํ้ า อย่างไรก็ตาม รูปแบบการไหลภายในชัน้
นํ้ าที่เกิดขึน้ สามารถอธิบายได้เป็ นอย่างดีดว้ ยลักษณะการกระจายตัว
ของอุณหภูม ิ

รูปที่ 10 การกระจายตัวของอุณหภูม ิ (°C) ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่
2.45 GHz กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s0

รูปที่ 13 รูปแบบการไหล ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่ 2.45 GHz
กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s0
รูปที่ 11 การกระจายตัวของอุณหภูม ิ (°C) ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่
2.45 GHz กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s10
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รูปที่ 14 รูปแบบการไหล ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่ 2.45 GHz
กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s10

คําอธิ บายสัญลักษณ์
A
พืน้ ที่ [m2]
B
ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก [Wb/m2]
Cp
ความจุความร้อนจําเพาะ [J/kgK]
Dp
ค่าความลึกทะลุทะลวง [m]
E
ความเข้มสนามไฟฟ้า [V/m]
E in
ความเข้มสนามไฟฟ้าทีป่ ้ อนให้ [V/m]

f
g

รูปที่ 15 รูปแบบการไหล ณ ช่วงเวลา 40 s ทีค่ วามถี่ 2.45 GHz
กําลังงานไมโครเวฟ 300 W ตําแหน่ง s20
6. สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่นี ํ าเสนอนี้ ได้อธิบายถึงพฤติกรรม
ต่า ง ๆ ที่สํา คัญภายในชัน้ นํ้ า ระหว่า งกระบวนการทําความร้อนด้ว ย
ไมโครเวฟติดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
(1) แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ สําหรับการทําความ
ร้อนด้วยไมโครเวฟให้ผลการคํานวณทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
ผลที่ได้จากการทดลอง ดัง นัน้ จึงสามารถใช้แบบจํา ลองที่
พัฒนาขึน้ นี้ในการอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
(2) วัสดุทม่ี ขี นาดเล็กกว่าท่อนํ าคลื่น (ขนาดครึง่ หนึ่งของท่อนํ า
คลื่น) จะทําให้มกี ารสะท้อนของคลื่นทีผ่ นังด้านข้าง เกิดเป็ น
คลื่นนิ่งและคลื่นนิ่งทีเ่ กิดขึน้ นี้จะส่งผลต่อการกระจายตัวของ
สนามไฟฟ้า ลักษณะอุณหภูมแิ ละรูปแบบการไหล
(3) ตําแหน่งของวัสดุภายในท่อนํ าคลื่นมีผลต่อลักษณะของคลื่น
นิ่งทีเ่ กิดขึน้ กล่าวคือทีต่ ําแหน่ ง s0 คลื่นนิ่งทีเ่ กิดขึน้ มีความ
สมมาตรส่วนทีต่ ําแหน่ง s10 และ s20 นัน้ คลื่นนิ่งทีเ่ กิดขึน้ มี
ลักษณะไม่สมมาตรจึงส่งผลต่อการกระจายตัวสนามไฟฟ้า
และของอุณหภูม ิ รวมทัง้ รูปแบบการไหล
(4) สมบัติไดอิเลคตริก ของนํ้ า ได้แก่ ค่าเปอร์มติ ติวติ ้สี มั พัท ธ์
( ε r ) และค่าลอสเทนเจนต์ ( tan δ ) คือตัวแปรทีส่ าํ คัญใน
การกําหนดลักษณะและรูปแบบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
(5) แบบจํ า ลองเชิง ตัว เลขที่ส ร้า งขึ้น สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ น
พืน้ ฐานในการพัฒนาแบบจําลองขัน้ สูงต่อไปได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (สกว.)
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H

ความถีข่ องคลื่น [Hz]
ค่าคงทีแ่ รงดึงดูดโลก [m/s2]
ความเข้มสนามแม่เหล็ก [A/m]

hc

สัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อน [W/m2K]

Lx

ความยาวของท่อนําคลื่นในแนวแกน x [m]
กําลังงานไมโครเวฟ [W]
ความดัน [Pa]

P
p

Q
q

การผลิตปริมาณความร้อนเชิงปริมาตร [W/m3]
ฟลักซ์ความร้อน [W/m2]
T
อุณหภูม ิ [oC]
tan δ
สัมประสิทธิประสิ
์ ทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานดูดซับ
เป็ นพลังงานความร้อน [-]
t
เวลา [s]
u, w
ความเร็ว [m/s]
ZH
คลื่นอิมพิแดนซ์ [ Ω ]
ZI

อินทรินซิคอิมพิแดนซ์ [ Ω ]

อักษรกรีก

φ
ρ
α
β
μ
υ

ความพรุน [m3/m3]
ความหนาแน่น [kg/m3]
ค่าการแพร่กระจายความร้อน [m2/s]
สัมประสิทธิ ์ของการแพร่กระจายความร้อน [1/K]
คุณสมบัตกิ ารซึมผ่านของสนามแม่เหล็ก [H/m]
ความเร็วของคลื่นไมโครเวฟ [m/s]

λ0

ความยาวคลื่นในทีว่ า่ ง [m]

λg

ความยาวคลื่นในท่อนําคลื่น [m]

λ mg
ω
σ
ε
ε′

ความยาวคลื่นในวัสดุไดอิเลคตริก [m]
ความถีเ่ ชิงมุม [rad/s]
คุณสมบัตกิ ารนําไฟฟ้า [S/m]
คุณสมบัตไิ ดอิเลคตริก [F/m]
จํานวนจริงของคุณสมบัตไิ ดอิเลคตริก [-]
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ε ′′

จํานวนจินตภาพของคุณสมบัตไิ ดอิเลคตริก [-]

λ , λ eff

สัมประสิทธิการนําความร้อน [W/mK]

ตัวห้อย
∞
0
a
in
n
r
rad
t

l, w
x, y , z

สภาวะแวดล้อม
ทีว่ า่ ง หรือ สภาวะเริม่ ต้น
อากาศ
ป้อนให้
ส่วนประกอบในแนวตัง้ ฉาก
สัมพัทธ์
การแผ่รงั สีความร้อน
ส่วนประกอบในแนวขนาน
ของเหลว, นํ้า
แกน
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคํานวณคุณสมบัติเชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี่ใบโค้ง
A Mathematical Model for Calculating the Longwave Optical Properties of a Curved
Venetian Blind
สมศักดิ ์ ไชยะภินนั ท์ ∗ ศุภกิจ วรศิลป์ชยั
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ใน
การคํานวณค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ล่ที ร่ี วมผลของใบ
โค้งเข้าไปด้วย มู่ลท่ี ม่ี คี ุณสมบัตเิ ชิงแสงเป็ นแบบ nonspecular จะถูก
จําลองเป็ นชัน้ เสมือน (effective layer) ซึง่ เมือ่ นําไปติดตัง้ กับหน้าต่าง
กระจกจะมีผลทําให้คุณสมบัตริ วมของหน้าต่างกระจกที่มมี ่ลู ่ตี ดิ ตัง้ ไป
ด้วยเปลี่ยนแปลงไป ค่าสมรรถนะเชิงความร้อน และความสบายเชิง
ความร้อนของระบบหน้าต่างกระจกดังกล่าวมีผลต่อการใช้พลังงานใน
อาคารของห้องทีม่ กี ารติดตัง้ ระบบดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ค่าคุณสมบัติ
เชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ล่ที ่ปี ระกอบไปด้วย ค่าการส่งผ่านรังสี ค่า
การดูดกลืนรังสี ค่าการสะท้อนรังสี และค่าการเปล่งรังสี จะถูกคํานวณ
ด้วยวิธ ี radiosity บนชุดของใบมู่ล่ที อ่ี ยู่ชดิ กัน 2 ใบ แบบจําลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ท่ีส ร้ า งขึ้น จะขึ้น อยู่ ก ับ ลัก ษณะของส่ ว นล้ อ มรอบปิ ด
(closed enclosure) ทีม่ ผี วิ ล้อมรอบอยู่ 6 ผิว ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบ
คลื่นยาวของมูล่ ท่ี ร่ี วมผลของใบโค้งเข้าไปด้วยนัน้ จะแปรตามมุมบิดของ
ใบมูล่ แ่ี ละคุณลักษณะของใบมูล่ ่ี ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวของ
มูล่ ท่ี ค่ี าํ นวณได้จะสามารถนําไปใช้ในการคํานวณหาค่าอุณหภูมผิ วิ ของ
ชัน้ เสมือน และค่าความสบายเชิงความร้อนของระบบกระจกทีต่ ดิ ตัง้ มู่ล่ี
ดังกล่าว
Abstract
This article is about the development of a mathematical
model for calculating longwave optical properties of a curved
venetian blind. The blind whose optical properties are considered
nonspecular, is modeled as an effective layer. Installing blind
behind the glass window causes the optical properties of the
glass window system change. Thermal performance and thermal
comfort of the glass window installed with the venetian blind have
a significant effect on the energy usage of the building, especially
used by the air conditioning system. The longwave optical
properties, transmittance, absorptance, reflectance and emittance
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are developed by using the radiosity method on two consecutive
slats. The developed mathematical model is based on the shape
of a six surface closed enclosure formed by two consecutive
slats. The longwave optical properties of the curved venetian
blind are dependent on the slat angle and the slat properties. The
developed longwave optical properties of the curved venetian
blind are used to calculate the surface temperature of the
effective layer representing the venetian blind and the thermal
comfort of the glass window installed with a venetian blind.
1. บทนํา
อาคารซึ่ ง มีก รอบอาคารเป็ น หน้ า ต่ า งกระจกจํ า นวนมากนั น้
นอกจากจะช่วยให้รปู ลักษณ์ของอาคารดูสวยงาม ช่วยนําแสงธรรมชาติ
เข้าสู่อาคารและช่วยให้ผูอ้ ยู่อาศัยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ท่สี วยงาม
รอบอาคารแล้ว หน้ า ต่ า งกระจกยัง เป็ นส่ว นหลัก ที่นํ า ความร้อนจาก
แสงอาทิตย์เข้าสู่อาคาร ก่อเกิดเป็ นภาระการทําความเย็นของอาคารที่
จําเป็ นต้องทําการติดตัง้ ระบบปรับอากาศเพื่อกําจัดความร้อนดังกล่าว
ออกไป Chaiyapinunt และคณะ [1] ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับสมรรถนะเชิง
ความร้อนของหน้าต่างกระจกชนิดต่าง ๆ และพบว่าหน้าต่างกระจกนัน้
นอกจากจะเป็ นตัวนํ าความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่อาคารแล้ว มันยัง
ก่ อ ให้เ กิด ความไม่ส บายเชิง ความร้อ นต่ อ ผู้ท่ีอ าศัย อยู่ใ กล้ห น้ า ต่ า ง
กระจกนัน้ และความไม่สบายเชิงความร้อนนี้ยงั สามารถแบ่งเป็ น ความ
ไม่ ส บายเชิง ความร้อ นที่เ กิด จากส่ ว นของรัง สีแ สงอาทิต ย์ท่ีส่ ง ผ่า น
หน้าต่างกระจกมากระทบโดยตรงกับผูท้ อ่ี ยู่ใกล้หน้าต่างกระจกนัน้ และ
ความไม่สบายเชิงความร้อนทีเ่ กิดจากอุณหภูมผิ วิ ภายในของหน้าต่าง
กระจก ดัง นั น้ การออกแบบอาคารให้ม ีก ารอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกใช้กรอบอาคารทีเ่ ป็ นกระจก
ทีเ่ หมาะสมโดยพิจารณาทัง้ ในแง่การส่งผ่านความร้อนและในแง่ความ
สบายเชิงความร้อนด้วย แต่ในทางปฏิบตั ิ ในการใช้อาคารจริงมักมีการ
ติดตัง้ อุปกรณ์บงั เงา เช่น ม่าน หรือ มูล่ ่ี ไว้ดา้ นหลังหน้าต่างกระจกเพือ่
ควบคุมการส่งผ่านแสงและความร้อน ความเข้าใจในเรือ่ งสมรรถนะเชิง
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ความร้อ นของหน้ า ต่ า งกระจกที่ม ีก ารติด ตัง้ อุ ป กรณ์ บ ัง เงาจึง เป็ น
สิง่ จําเป็ นในการออกแบบอาคาร ในบทความนี้จะเลือกมู่ล่เี ป็ นอุปกรณ์
บังเงาภายในทีจ่ ะทําการศึกษา มู่ลจ่ี ะมีคุณสมบัตเิ ชิงแสงทีซ่ บั ซ้อนกว่า
คุ ณ สมบัติเ ชิง แสงของกระจก กระจกมีคุ ณ สมบัติเ ชิง แสงเป็ น แบบ
specular ในขณะทีต่ วั มู่ล่มี คี ุณสมบัตเิ ชิงแสงเป็ นแบบ nonspecular
ดังนัน้ การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงความร้อนของมูล่ จ่ี งึ ซับซ้อนยุง่ ยากกว่า
การวิเ คราะห์สมรรถนะเชิง ความร้อ นของกระจกมาก มีก ารศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับการหาค่าสมรรถนะของมูล่ อ่ี ยู่มากพอสมควร อาทิ Collins
และคณะ [2] [3] Collins และ Harrison [4] [5] ได้ทาํ การศึกษาและทํา
การทดลองเกี่ยวกับการส่งผ่านความร้อนผ่า นมู่ล่ซี ่ึงถูกติดตัง้ ไว้หลัง
หน้าต่างกระจก Pfrommer และคณะ [6] Chantrasrisalai และ Fisher
[7] ได้ศกึ ษาและเปรียบเทียบแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้กบั มู่ล่ี
แบบต่าง ๆ Yahoda และ Wright [8] ได้ทาํ การศึกษาค่าคุณสมบัตเิ ชิง
แสงแบบคลื่นยาวของมู่ล่ี ซึง่ การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ทม่ี ่ลู แ่ี บบใบ
ราบ และการศึกษาส่วนใหญ่ท่ผี ่านมาจะแบ่งการพิจารณาการส่งผ่าน
ความร้อนของมูล่ อ่ี อกเป็ นการส่งผ่านความร้อนในช่วงความยาวคลื่นสัน้
และการส่ ง ผ่ า นความร้ อ นในช่ ว งความยาวคลื่ น ยาวแยกจากกัน
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการหา
คุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวของมูล่ ท่ี ร่ี วมผลของความโค้งของใบมูล่ ่ี
ไว้ ด้ ว ย เพื่ อ นํ า ไปใช้ คํ า นวณค่ า อุ ณ หภู ม ิ ผ ิ ว ของมู่ ล่ี ซึ่ ง จะเป็ น
พารามิเตอร์หลักทีใ่ ช้ในการหาค่าความสบายเชิงความร้อนในส่วนทีเ่ กิด
จากอุณหภูมผิ วิ
2. ผลของความโค้งของใบมูล่ ี่
ในการศึกษานี้ ชุดของมูล่ จ่ี ะถูกจําลองเป็ นชัน้ เสมือนซึง่ เกิดจากชุด
ของใบมู่ล่ี 2 ใบทีอ่ ยู่ชดิ กันแล้วนํามาต่อกันเป็ นแถว ใบมูล่ 2่ี ใบทีอ่ ยู่ชดิ
กันจะประกอบกันเป็ นพืน้ ผิวล้อมรอบปิ ด (closed enclosure) 6 ผิว
ตามทีถ่ กู แสดงไว้ในรูปที่ 1 และจะถูกใช้เป็ นตัวแทนของชุดมูล่ ่ี ใบมูล่ จ่ี ะ
ถูกสมมุตใิ ห้มคี า่ อุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ ใบ และมีการสะท้อนและเปล่งรังสีใน
ลักษณะกระจาย (diffuse) ในพืน้ ผิวล้อมรอบปิ ดนัน้ ผิวที่ 3 จะเป็ นส่วน
ผิวโค้ง ab ผิวที่ 4 จะเป็ นส่วนผิวโค้ง bc ผิวที่ 5 จะเป็ นส่วนผิวโค้ง
de ผิวที่ 6 จะเป็ นส่วนผิวโค้ง ef ผิวที่ 1 จะเป็ นส่วนของผิวสมมุติ
ad ผิวที่ 2 จะเป็ นส่วนของผิวสมมุต ิ cf เช่นกัน ระยะระหว่างใบมู่ล่ี
2 ใบจะถู ก กํ า หนดเป็ น h ความกว้า งของใบวัด ตามผิว โค้ง จะถู ก
กําหนดเป็ น sw และระยะความกว้างของใบมูล่ ท่ี ถ่ี ูกฉายลงบนระนาบ
ราบจะถูกกําหนดเป็ น s ในกรณีท่ใี บมู่ล่มี คี ่าอัตราส่วนของระยะห่าง
ระหว่างใบมูล่ ต่ี ่อระยะความกว้างบนระนาบราบน้อยกว่า 1 ( h / s < 1 )
เมือ่ ใบมูล่ ถ่ี ูกปรับให้อยู่ในตําแหน่ งปิ ด ใบมู่ลจ่ี ะเกยกัน ความยาวส่วนที่
เกยกันจะเป็ นส่วน ab และ ef ในกรณีของใบมูล่ โ่ี ค้ง การหาค่าความ
ยาวส่วนที่เกยกันของใบมู่ล่โี ค้งจะซับซ้อนกว่าในกรณีของใบมู่ล่แี ผ่น
ราบมาก รูปที่ 2 แสดงถึงใบมู่ล่ใี นตําแหน่ งมุมบิดใบเท่ากับ φb และ
พารามิเตอร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษานี้ได้มกี ารนิยามมุมวิกฤติ
ของใบมู่ลเ่ี ป็ นค่าครึง่ หนึ่งของมุมของส่วนโค้งของความกว้างของใบมู่ล่ี
ความสัมพันธ์ของมุมวิกฤติดงั กล่าวจะเขียนได้เป็ น
⎡ s ⎤
φcr = sin ⎢
⎥
⎣ 2 Rc ⎦
−1

(1)

เมือ่ φcr เป็ นค่ามุมวิกฤติของใบมูล่ โ่ี ค้ง
Rc เป็ นค่ารัศมีความโค้งของใบมูล่ ่ี
จากรูปที่ 2 ค่าความกว้างของใบมูล่ จ่ี ะถูกสามารถเขียนได้เป็ น
sw = 2 Rcφcr

(2)

และยังสามารถกําหนดมุมและความยาวทีเ่ กีย่ วข้องได้เป็ น
φ1 = φcr − φ2
l1 = 2 Rc sin φ2
l2 = 2 Rc sin φ1

(3)
(4)
(5)

เมือ่ φ1 เป็ นค่าครึง่ หนึ่งของมุมของส่วนโค้ง bc
φ2 เป็ นค่าครึง่ หนึ่งของมุมของส่วนโค้ง ab
l1 เป็ นค่าความยาวซึง่ ฉายลงบนแนวระนาบราบของส่วนโค้ง ab
l2 เป็ นค่าความยาวซึง่ ฉายลงบนแนวระนาบราบของส่วนโค้ง bc
จากความสัมพันธ์ของรูปร่างใบมูล่ ท่ี ถ่ี กู แสดงไว้ในรูปที่ 2 จะทําให้
สามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างมุม φ1 และ φ2 ได้เป็ น
sin φ1 cos φ2 =

h
2 Rc

(6)

และเมือ่ แทนค่ามุม φ1 จากสมการที่ 3 ลงในสมการที่ 6 จะได้
sin(φcr − φ2 ) cos φ2 =

h
2 Rc

(7)

ค่ามุม φ2 จะสามารถหาได้จากกระบวนการทําซํ้าในสมการที่ 7
จากนัน้ ก็จะสามารถกําหนดจุด b และ e บนลงใบมูล่ โ่ี ค้งได้
3. ค่า View factor ของพืน้ ผิวในพืน้ ผิ วล้อมรอบปิ ดของชุดมู่ลี่
ค่า View factor, Fij จะถูกนิยามเป็ นสัดส่วนของรังสีทแ่ี ผ่ออก
จากพืน้ ผิว i ซึง่ ถูกรับไว้ทพ่ี น้ื ผิว j และยังมีความสัมพันธ์ทส่ี าํ คัญ 2
ความสัมพันธ์ซง่ึ เกีย่ วข้องกับค่า View factor ซึง่ สามารถเขียนได้เป็ น
(8)
A i F ij = A j F ji
N

∑F
j =1

ij

(9)

=1

เมือ่ A i , A j เป็ นพืน้ ทีข่ องพืน้ ผิว i และ j
N เป็ นจํานวนพืน
้ ผิวในพืน้ ผิวล้อมรอบปิด
ค่า View factor ของพืน้ ผิวเฉพาะจะสามารถถูกคํานวณหาค่ามา
จากวิธ ี Hottel’s crossed string [9] ซึง่ เขียนความสัมพันธ์ไว้เป็ น
F ij =

∑ X S ij − ∑ U S ij
2 Li

(10)

เมือ่ XSij เป็ นผลบวกของเส้นไขว้ซง่ึ เชือ่ มพืน้ ผิว i และ j
USij เป็ นผลบวกของเส้นทีไ่ ม่ไขว้ซง่ึ เชือ่ มพืน
้ ผิว i และ j
Li เป็ นความยาววัดตามเส้นโค้งของพืน
้ ผิว i
ตัวอย่างของการหาค่า View factor ของชุดมูล่ ท่ี ถ่ี กู แสดงไว้ในรูปที่ 1
สามารถเขียนได้เป็ น
ab + bc − ac
2ab
af + be − ae − bf
F36 =
2ab

F35 =
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(11)
(12)
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ค่าความยาวของพืน้ ผิวต่าง ๆ ในส่วนรอบล้อมปิ ดจะสามารถเขียนได้
เป็ น
ab = ef = 2 Rcφ2
l1 = 2 Rc sin φ2

bc = de = 2 Rcφ1 ad = cf = h
l2 = 2 Rc sin φ1

af =

( s cos φb ) + ( h − s sin φb )

cd =

( s cos φb ) + ( h + s sin φb )

bd =

( h + l sin (φ + φ ) ) + ( l cos (φ

ce =

( h − l sin (φ

bf =

(h − l

2

sin (φb − φ2 ) ) + ( l2 cos (φb − φ2 ) )

ae =

(h + l

2

sin (φ2 + φb ) ) + ( l2 cos (φ2 + φb ) )

be =

( h + l sin (φ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

b

1

− φb ) ) + ( l1 cos (φ1 − φb ) )
2

2

1

+ φb ) − l2 sin (φ2 + φb ) )

+ ( l2 cos (φ2 + φb ) − l1 cos (φ1 + φb ) )

(l

2

2

2

2

1

de =

+ φb ) )

2

2

2

2

sin (φ2 + φb ) ) + ( l2 cos (φ2 + φb ) )
2

(13)

2

เมือ่ φb เป็ นมุมของใบมูล่ ่ี
ค่ า View
factor ของพื้น ผิว ทัง้ หมดจะสามารถหาได้จ าก
ความสัมพันธ์ตามสมการที่ 8 9 และ 10 และจากความสัมพันธ์ของค่า
ความยาวด้านต่าง ๆ บนพื้นผิวที่พจิ ารณาซึ่งแสดงไว้ในสมการที่ 13
ซึง่ จะแปรตามรูปทรงทางเรขาคณิตของชุดมูล่ ่ี และมุมบิดของใบมูล่ ่ี
4. ค่าคุณสมบัติเชิ งแสงแบบคลื่นยาว
การหาค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวจะสามารถกระทําได้ดว้ ย
วิธ ี radiosity กับพืน้ ผิวล้อมรอบปิด 6 พืน้ ผิวของชุดมูล่ ซ่ี ง่ึ ถูกแสดงไว้ใน
รูปที่ 1 ตามวิธีที่เสนอโดย Yahoda และ Wright [8] ค่า irradiation flux
(ความร้อนต่อหน่วยพืน้ ที)่ ทีต่ กกระทบพืน้ ผิว i ( Gi ) จะสามารถ
เขียนได้เป็ นผลรวมของค่า radiosity flux ทีถ่ ูกแผ่มาจากพืน้ ผิวทีเ่ หลือ
ในพืน้ ผิวล้อมรอบปิดไปยังพืน้ ผิว i ซึง่ สามารถเขียนเป็ นความสัมพันธ์
ได้เป็ น
6

Gi = ∑ Fij J j

(14)

j =1

เมือ่ Gi เป็ นค่า irradiation flux ทีต่ กกระทบพืน้ ผิว i
J j เป็ นค่า radiosity flux ทีแ่ ผ่อออกจากพืน
้ ผิว j
Fij เป็ นค่า View factor ของพืน
้ ผิว i ไปยังพืน้ ผิว j
ค่า radiosity flux ทีแ่ ผ่ออกจากพืน้ ผิว i จะประกอบด้วยส่วนของ
ค่า irradiation flux ทีต่ กกระทบพืน้ ผิว i แล้วสะท้อนออก กับค่าการ
เปล่งรังสีออกจากพืน้ ผิว i ซึง่ จะสามารถเขียนได้เป็ น
J i = ε iσ Tsi4 + ρi Gi
(15)
เมือ่ ε i เป็ นค่าการเปล่งรังสี (emittance) ของพืน้ ผิว i
ρi เป็ นค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาว (longwave reflectance)
ของพืน้ ผิว
σ เป็ นค่า Stefan Boltzmann
Tsi เป็ นค่าอุณหภูมขิ องพืน
้ ผิว i
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จากการที่ต ัว ใบมู่ล่ีเ องนัน้ ทึบ ต่ อ การส่ง ผ่า นรัง สีใ นช่ ว งคลื่นยาว
ดังนัน้ ผลรวมของค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวกับค่าการดูดกลืนรังสีคลื่น
ยาวจะมีค่าเป็ นหนึ่ง และจากกฎของ Kirchoff ทีร่ ะบุวา่ ค่าการดูดกลืน
รังสีคลื่นยาวจะมีค่าเท่ากับค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาว สมการที่ 15 จะ
เขียนใหม่ได้เป็ น
J i = ε iσ Tsi4 + (1 − ε i )Gi
(16)
เมื่อนํ าสมการที่ 14 และสมการที่ 16 มาใช้กบั พืน้ ผิวทัง้ 6 ของ
ชุดมูล่ ่ี จะทําให้เกิดสมการใช้งานขึน้ 12 สมการ ค่า View factor ทีห่ า
ได้จากความสัมพันธ์ทแ่ี สดงไว้ในหัวข้อ 3 จะถูกนํ ามาใช้กบั สมการใช้
งานทัง้ 12 สมการ เมือ่ ทําการแก้สมการใช้งาน 12 สมการก็จะสามารถ
หาค่า irradiation flux และค่า radiosity flux ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้ และ
จากนัน้ ก็จะสามารถหาค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลไ่ี ด้ รูป
ที่ 3 จะแสดงถึง การแลกเปลี่ย นพลัง งานในแต่ ล ะพื้น ผิว ในพื้น ผิว
ล้อมรอบปิ ด
4.1 ค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาว (Longwave emittance)
การหาค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาวสามารถกระทําได้ดว้ ยการหาค่า
การเปล่งรังสีจากชุดใบมูล่ ท่ี ถ่ี ูกส่งออกจากช่องเปิ ดทีอ่ ยู่ระหว่างใบมูล่ ่ี 2
ใบทีอ่ ยูช่ ดิ กัน ซึง่ จะเป็ นพืน้ ผิว 1 และ 2 ตามทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 1 พืน้ ผิว
1 และ 2 นัน้ ไม่ใช่พ้นื ผิวจริงแต่เป็ นพื้นผิวสมมุติเพื่อใช้แทนช่องเปิ ด
ด้านหน้าและด้านหลังของชุดมูล่ ่ี ในการศึกษานี้จะทําการสมมุตใิ ห้ไม่ม ี
พลังงานภายนอกมาตกกระทบบนพืน้ ผิว 1 และ 2 ดังนัน้ ค่า radiosity
flux ทีแ่ ผ่อออกจากพืน้ ผิว 1 และ 2 จะสามารถเขียนได้เป็ น
J1 = J 2 = 0
(17)
จากนัน้ จึงกําหนดให้พน้ื ผิวของใบมูล่ ่ี (พืน้ ผิว 3 ถึง 6) มีอุณหภูม ิ
ค่าสมมุตอิ ย่างสมํ่าเสมอขึน้ ค่าหนึ่ง สมการใช้งานจะถูกลดลงเหลือ 10
สมการและมีต ัว ไม่ รู้ ค่ า อยู่ 10 ค่ า ( J 3 , J 4 , J 5 , J 6 , G1 , G2 , G3 ,
G4 , G5 , G6 ) ทําให้สามารถหาตัวไม่รคู้ ่าทัง้ หมดได้ ค่ารังสีทถ่ี ูกเปล่ง
ออกจากชุดใบมู่ล่จี ะมีค่าเท่ากับผลคูณของค่า irradiation flux ทีต่ ก
กระทบบนพื้น ที่ช่ อ งเปิ ด กับ พื้น ที่ช่ อ งเปิ ด และในขณะเดีย วกัน ค่ า
ดังกล่าวก็เป็ นส่วนของพลังงานทีเ่ กิดจากการที่ใบมู่ล่มี อี ุณหภูมสิ ูงขึน้
(จากการกําหนดให้ใบมู่ล่มี อี ุณหภูมสิ มมุตขิ น้ึ ) แผ่ออกมาจากช่องเปิ ด
ระหว่างใบมูล่ ่ี ดังนัน้ จึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็ น
ε Lf −blσ A1T 4 = A1G1
(18)
b
4
ε L −blσ A2T = A2 G2
(19)
f
เมือ่ ε L −bl เป็ นค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาวด้านหน้าของชัน้ เสมือน
ε Lb −bl เป็ นค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาวด้านหลังของชัน้ เสมือน
σ
เป็ นค่า Stefan Boltzmann
T
เป็ นค่าอุณหภูมขิ องใบมูล่ ่ี
G1
เป็ นค่า irradiation flux ทีต่ กกระทบพืน้ ผิว 1
G2
เป็ นค่า irradiation flux ทีต่ กกระทบพืน้ ผิว 2
จากสมการที่ 18 และ 19 ค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนจะ
สามารถเขียนได้เป็ น
ε Lf −bl =

G1
σT 4

(20)
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ε Lb −bl =

G2

σT 4

(21)

4.2 ค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาว (Longwave reflectance)
ค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนนัน้ จะสามารถหาค่าได้
จากส่วนของพลังงานทีส่ ะท้อนออกจากค่าพลังงานทีต่ กกระทบมาทาง
ช่ อ งเปิ ด ระหว่ า งใบมู่ ล่ี สํ า หรับ การหาค่ า การสะท้อ นรัง สีค ลื่น ยาว
ด้า นหน้ า จะกํ า หนดให้ม ีส่ ว นของพลัง งานมาตกกระทบต่ อ ช่อ งเปิ ด
ด้านหน้า (พืน้ ผิว 1) ของพืน้ ผิวล้อมรอบปิ ด 6 ผิว ซึ่งสามารถกําหนด
เป็ น G f จากนัน้ ทําการแก้สมการใช้งานทัง้ 12 สมการอีกครัง้ ซึง่ จะ
สามารถเขียนค่า radiosity flux ทีพ่ น้ื ผิว 1 และ 2 เป็ น
J2 = 0
(22)
J1 = G f
เมือ่ G f เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
ด้านหน้าของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 1)
จากนัน้ ทําการกําหนดค่าอุณหภูมทิ พ่ี น้ื ผิวใบมู่ล่ี (พืน้ ผิว 3 ถึง 6)
เป็ นค่าสมมุตขิ น้ึ ค่าหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอ สมการใช้งานจะถูกลดลงเหลือ
10 สมการและมีตวั ไม่รคู้ ่าอยู่ 10 ค่า ( J 3 , J 4 , J 5 , J 6 , G1 , G2 , G3 ,
G4 , G5 , G6 ). ทําให้สามารถหาตัวไม่รคู้ ่าทัง้ หมดได้ ค่าการสะท้อน
รังสีของชัน้ เสมือนจะสามารถหาค่าได้จากส่วนของพลังงานทีต่ กกระทบ
บนช่องเปิ ดด้านหน้าทีอ่ ยู่ระหว่างใบมู่ล่ี 2 ใบทีอ่ ยู่ชดิ กันซึง่ สะท้อนออก
จากช่องเปิ ดด้านหน้าดังกล่าว ดังนัน้ จึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้
เป็ น
ρ Lf −bl A1G f = A1G1
(23)
เมือ่ ρ Lf −bl เป็ นค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวด้านหน้าของชัน้ เสมือน
G1
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 1
และในทํานองเดียวกันเมือ่ พิจารณาค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาว
ด้านหลังก็จะกําหนดให้คา่ radiosity flux ทีพ่ น้ื ผิว 1 และ 2 เป็ น
J1 = 0
J 2 = Gb
(24)
และก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันได้เป็ น
ρ Lb −bl A2 Gb = A2 G2
(25)
ρ Lb − bl เป็ นค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวด้านหลังของชัน้ เสมือน
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
Gf
ด้านหน้าของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 1)
Gb
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
ด้านหลังของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 2)
G2
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 2
จากสมการที่ 23 และ 25 ค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนจะ
สามารถเขียนได้เป็ น
ρ Lf −bl =
ρ Lb −bl =

G1
Gf

(26)

G2
Gb

(27)

4.3 ค่าการส่งผ่านรังสีคลื่นยาว (Longwave transmittance)
ค่าการส่งผ่านรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนสามารถหาได้จากค่า
ของพลังงานทีถ่ กู ส่งผ่านตัวชัน้ เสมือน (ผ่านช่องเปิ ด) จากค่าพลังงานที่

ตกกระทบ ดังนัน้ จากผลลัพธ์ทห่ี าได้ในหัวข้อที่ 4.2 ยังสามารถนํามาหา
ค่าการส่งผ่านรังสีของชัน้ เสมือนได้โดยเขียนได้เป็ น
τ Lf −bl A1G f = A2 G2
(28)
τ Lb −bl A2 Gb = A1G1
(29)
f
เมือ่ τ L −bl เป็ นค่าการส่งผ่านรังสีคลื่นยาวด้านหน้าของชัน้ เสมือน
τ Lb −bl เป็ นค่าการส่งผ่านรังสีคลื่นยาวด้านหลังของชัน้ เสมือน
Gf
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
ด้านหน้าของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 1)
Gb
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
ด้านหลังของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 2)
G1
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 1
G2
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 2
จากสมการที่ 28 และ 29 ค่าการส่งผ่านรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนจะ
สามารถเขียนได้เป็ น
τ Lf −bl =

G2
Gf

(30)

τ Lb −bl =

G1
Gb

(31)

4.4 ค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาว (Longwave absorptance)
ค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวของชัน้ เสมือนสามารถหาได้จากค่า
ของพลัง งานที่ถูก กักไว้ใ นตัวชัน้ เสมือนจากค่า พลัง งานที่ต กกระทบ
ดังนัน้ จากผลลัพธ์ท่หี าได้ในหัวข้อ ที่ 4.2 ยัง สามารถนํ ามาหาค่า การ
ดูดกลืนรังสีของชัน้ เสมือนได้โดยเขียนได้เป็ นผลต่างจากค่าพลังงานที่
ตกกระทบกับ ค่ า พลัง งานที่ส ะท้ อ นออกจากช่ อ งเปิ ด ด้า นหนึ่ ง และ
พลังงานทีถ่ กู ส่งผ่านช่องเปิ ดอีกด้านหนึ่ง
α Lf −bl A1G f = A1G f − A1G1 − A2 G2
(32)
f
เมือ่ α L −bl เป็ นค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวด้านหน้าของชัน้ เสมือน
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
Gf
ด้านหน้าของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 1)
G1
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 1
G2
เป็ นค่า irradiation flux ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิว 2
จากสมการที่ 32 ค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวด้านหน้าของชัน้ เสมือนใน
กรณีท่ี A1 = A2 จะสามารถเขียนได้เป็ น
α Lf −bl = 1 −

( G1 + G2 )
Gf

(33)

สําหรับค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวด้านหลังของชัน้ เสมือนจะสามารถทํา
การหาได้ในลักษณะเดียวกัน เป็ น
α Lb −bl = 1 −

( G1 + G2 )
Gb

(34)

เมือ่ α Lb −bl เป็ นค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวด้านหลังของชัน้ เสมือน
Gb
เป็ นค่า irradiation flux ทีก่ าํ หนดให้ตกกระทบทีส่ ว่ น
ด้านหลังของชัน้ เสมือน (พืน้ ผิว 2)
5. คุณลักษณะของค่าคุณสมบัติเชิ งแสงแบบคลื่นยาว
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ในหัวข้อนี้คุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของใบมู่ล่จี ะถูกนํ ามาศึกษา
เ พื่ อ ห า ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก ร ร มข อ ง ค่ า คุ ณ สม บั ติ ด ั ง ก ล่ า ว ที่ ม ี ต่ อ
ค่าพารามิเตอร์ท่เี กี่ยวข้อง มู่ล่ที ่ถี ูกนํ ามาใช้ในการศึกษาจะมีค่าความ
กว้างของใบมูล่ ท่ี ฉ่ี ายลงบนระนาบราบเท่ากับ 25.2 มม ระยะระหว่างใบ
มูล่ เ่ี ท่ากับ 20.0 มม และค่ารัศมีความโค้งของใบมูล่ เ่ี ท่ากับ 60.0 มม ค่า
คุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของใบมูล่ ด่ี งั กล่าวทีม่ คี ่าการเปล่งรังสีเท่ากับ
0.1 0.5 และ 0.9 ซึ่งคํานวณได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ไี ด้
พัฒนาขึน้ จะถูกแสดงไว้ในรูปที่ 4 จะเห็นได้วา่ ค่าการส่งผ่านรังสี ค่าการ
ดูดกลืนรังสี และค่าการสะท้อนรังสีต่างแปรตามค่ามุมบิดของใบมู่ล่ี ค่า
การส่งผ่านรังสีจะมีค่าสูงสุดเมื่อมุมบิดมีค่าเท่ากับศูนย์ และมีค่าลดลง
เมือ่ มุมบิดของใบมูล่ ม่ี คี า่ มากขึน้ ในขณะทีค่ ่าการสะท้อนรังสีและค่าการ
ดูดกลืนรังสีจะมีค่าเพิม่ ขึน้ เมื่อมุมบิดของใบมู่ลม่ี คี ่ามากขึน้ และจากรูป
จะเห็นได้วา่ ค่าการเปล่งรังสีของใบมู่ลม่ี ผี ลโดยตรงกับค่าคุณสมบัตเิ ชิง
แสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือน เมื่อมู่ล่มี คี ่าการเปล่งรังสีมากขึ้น ค่าการ
ส่งผ่านรังสีของชัน้ เสมือนจะมีค่าลดลง และค่าการดูดกลืนรังสีของชัน้
เสมือนจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ค่าการสะท้อนรังสีของชัน้ เสมือนมีค่า
ลดลง และจากการวิเคราะห์จะพบว่าค่าการเปล่งรังสีของชัน้ เสมือนมีค่า
เท่ากับค่าการดูดกลืนรังสี ดังนัน้ ค่าการเปล่งรังสีคลื่นยาวจึงมีลกั ษณะ
การแปรตามมุมบิด และแปรตามพารามิเตอร์ตวั อื่นเช่นเดียวกับค่าการ
ดูด กลืน รัง สี รูป ที่ 5 แสดงถึง ค่ า คุ ณ สมบัติเ ชิง แสงคลื่น ยาวของชัน้
เสมือนทีแ่ ปรตามมุมบิดในขณะทีเ่ ปลีย่ นค่าระยะห่างระหว่างใบมูล่ ่ี โดย
ทีใ่ บมูล่ ม่ี คี ่าการเปล่งรังสีเท่ากับ 0.1 และคงค่ารัศมีความโค้งของใบมู่ล่ี
อยู่ท่ี 60.0 มม ค่าระยะห่างระหว่างใบมู่ลใ่ี นการศึกษานี้จะกําหนดเป็ น
25.0 20.0 และ 18.0 มม ซึ่งจะทําให้อตั ราส่วนระหว่างค่าความกว้าง
ของใบมูล่ ท่ี ฉ่ี ายลงบนระนาบราบกับค่าระยะห่างระหว่างใบมูล่ ่ี s / h มี
ค่าประมาณ 1 1.26 และ 1.4 การแปรค่าระยะห่างระหว่างใบมู่ลจ่ี งึ เป็ น
การศึกษาผลกระทบของความกว้างของใบมูล่ ก่ี บั ค่าระยะห่างระหว่างใบ
มู่ล่พี ร้อมกัน จะพบว่าเมื่อลดระยะห่างระหว่างใบมู่ล่ลี ง ค่าการส่งผ่าน
รังสีจะลดลง ในขณะทีค่ า่ การดูดกลืนรังสีและค่าการสะท้อนรังสีมคี ่ามาก
ขึน้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อระยะห่างระหว่างใบมู่ลล่ี ดลง รังสีทต่ี ก
กระทบมูล่ จ่ี ะเดินทางออกจากช่องลําบากขึน้ และทําให้รงั สีมกี ารสะท้อน
กันไปมาระหว่างใบมู่ลม่ี ากขึน้ ส่งผลให้ค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาวและ
ค่าการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวมีค่ามากขึน้ และค่าการส่งผ่านรังสีลดลง รูป
ที่ 6 แสดงถึงค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือนทีแ่ ปรตามมุม
บิดในขณะทีเ่ ปลีย่ นค่าระยะห่างระหว่างใบมูล่ ่ี โดยทีใ่ บมูล่ ม่ี คี ่าการเปล่ง
รังสีเท่ากับ 0.9 และคงค่ารัศมีความโค้งของใบมูล่ อ่ี ยู่ท่ี 60 มม จะพบว่า
เมื่อลดระยะห่างระหว่างใบมู่ลล่ี ง ค่าการส่งผ่านรังสีจะลดลง ในขณะที่
ค่า การดูดกลืนรัง สีแ ละค่า การสะท้อนรัง สีมคี ่ามากขึ้นเช่นเดีย วกับที่
แสดงไว้ในรูปที่ 5 ในกรณีท่ใี บมู่ล่มี คี ่าการเปล่งรังสีเท่ากับ 0.1 และ
จากรูป ที่ 5 และ 6 จะพบว่า ค่า การเปล่ง รัง สีข องใบมู่ล่ีจ ะมีผลต่อ ค่ า
คุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวทุกค่า ค่าการส่งผ่านรังสีจะลดค่าจาก 0.66
ถึง 0.57 มาเป็ น 0.43 ถึง0.33 เมื่อค่าการเปล่งรังสีของใบมู่ล่เี พิม่ ขึ้น
จาก 0.1 ถึง 0.9 รูปที่ 7 และ 8 แสดงถึงค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาว
ของชัน้ เสมือนในกรณีทม่ี กี ารแปรค่าความโค้งของใบมู่ล่ที ค่ี ่าการเปล่ง
รังสีของใบมูล่ เ่ี ท่ากับ 0.1 และ 0.9 ในขณะเดียวกันค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสง
คลื่นยาวของชัน้ เสมือนของมูล่ ใ่ี บราบจะถูกนํามาแสดงไว้ในรูปที่ 7 และ
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8 เพื่อเปรียบเทียบกับค่าคุณสมบัตขิ องใบมู่ลโ่ี ค้งด้วย ค่าความโค้งของ
ใบมูล่ ถ่ี กู กําหนดด้วยค่ารัศมีความโค้งของใบมูล่ ่ี ค่ารัศมีความโค้งของใบ
มูล่ ใ่ี นการศึกษานี้ถูกกําหนดให้มคี ่า 20.0 60.0 และ 100.0 มม ผลของ
ความโค้งของใบมู่ล่ที ม่ี ตี ่อค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือน
จะเห็นได้ชดั เมื่อใบมู่ลม่ี คี วามโค้งมาก (รัศมีความโค้งมีค่าน้อย) เมือ่ ใบ
มูล่ โ่ี ค้งมาก ค่าการส่งผ่านรังสีจะลดลง ในขณะทีค่ ่าการดูดกลืนรังสีและ
ค่าการสะท้อนรังสีจะมีค่ามากขึน้ ผลของค่าการเปล่งรังสีของใบมูล่ ม่ี ผี ล
ต่อค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวอยูใ่ นลักษณะเดียวกับทีไ่ ด้อธิบายไว้ใน
รูปที่ 5 และ 6 และยังพบว่าใบมู่ลท่ี ม่ี กี ารเปล่งรังสีมากจะทําให้ม่ลู ่ี (ชัน้
เสมือน) อยู่ในตําแหน่ งปิ ด (ค่าการส่งผ่านรังสีมคี ่าเท่ากับศูนย์) ได้เร็ว
กว่า เห็นได้จากค่ามุมบิดที่ค่าการส่งผ่านมีค่าเป็ นศูนย์ของมู่ล่ที ่มี คี ่า
รัศมีความโค้งเท่ากับ 20.0 มม ของมู่ล่ที ม่ี คี ่าการเปล่งรังสีเท่ากับ 0.9
จะมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ของมู่ ล่ี ท่ี ม ี ค่ า การเปล่ ง รัง สี เ ท่ า กั บ 0.1 และ
นอกจากนั น้ จากในรู ป ที่ 7 และ 8 จะเห็น ข้อ แตกต่ า งระหว่ า งค่ า
คุ ณ สมบัติเ ชิง แสงคลื่น ยาวของมู่ ล่ีใ บราบกับ ของมู่ ล่ีใ บโค้ ง ความ
แตกต่างจะมีค่าน้อยในกรณีใบมู่ล่โี ค้งไม่มาก แต่ในกรณีของความโค้ง
ใบมู่ลม่ี คี ่ามาก (ค่ารัศมีความโค้งเท่ากับ 20 มม) ความแตกต่างของค่า
คุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของมูล่ ใ่ี บราบกับของมูล่ ใ่ี บโค้งในบางค่าจะมี
มากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และจะเห็นได้วา่ ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวจะ
ไม่ขน้ึ กับค่าคุณสมบัตคิ ลื่นสัน้ ของใบมูล่ เ่ี ลย
6. สรุป
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ใน
การคํานวณค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ล่ที ร่ี วมผลของใบ
โค้ง เข้า ไปด้ว ย มู่ล่ีจ ะถู ก จํา ลองเป็ น ชัน้ เสมือ น และแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ถูกสร้างขึน้ จากพืน้ ผิวล้อมรอบปิ ด 6 พืน้ ผิวทีถ่ ูกประกอบ
ขึน้ จากใบมู่ล่ี 2 ใบที่อยู่ชดิ กัน การคํานวณค่าคุณสมบัติเชิงแสงแบบ
คลื่นยาวของมู่ลถ่ี ูกกระทําโดยใช้วธิ ี radiosity จากการวิเคราะห์พบว่า
ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวจะแปรตามมุมบิด ค่าการเปล่งรังสีของใบ
มู่ล่ี ค่าความกว้างของใบมู่ล่ี ค่าระยะห่างระหว่างใบมู่ล่ี และ ค่าความ
โค้งของใบมู่ล่ี และจากการวิเคราะห์จะพบว่าการใช้แบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ของใบมู่ล่ใี บราบมาทํานายค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาว
ของมูล่ ใ่ี บโค้งจะให้คา่ ไม่แม่นยําหากใบมูล่ ม่ี คี วามโค้งมาก และยังพบว่า
ค่าคุณสมบัติเชิงแสงคลื่นยาวของมู่ล่ใี บโค้งจะไม่ขน้ึ กับคุณสมบัตเิ ชิง
แสงคลื่นสัน้ ของใบมู่ล่เี ลย และจากค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงแบบคลื่นยาว
ของมู่ล่ที ไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้ จะทําให้สามารถหาค่าอุณหภูมขิ องชัน้ เสมือนที่
เป็ นตัวแทนของชุดมูล่ ่ี ซึง่ เป็ นพารามิเตอร์ทส่ี าํ คัญในการหาค่าความไม่
สบายเชิงความร้อนทีเ่ กิดจากผลของอุณหภูมผิ วิ ทีม่ ตี ่อผูอ้ ยูใ่ กล้หน้าต่าง
กระจกทีม่ กี ารติดตัง้ มูล่ ไ่ี ว้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ทีใ่ ห้การสนับสนุ น
การวิจยั นี้
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รูปที่ 4 ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวทีแปรตามค่ามุมบิดของใบมูล่ ท่ี ค่ี า่
การเปล่งรังสีทต่ี ่างกัน e = ค่าการเปล่งรังสีของใบมูล่ ่ี trans =
ค่าการส่งผ่านรังสี abs = ค่าการดูดกลืนรังสี
refl = ค่าการสะท้อนรังสี
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รูปที่ 5 ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือนทีเ่ ป็ นใบมูล่ ซ่ี ง่ึ มีคา่
การเปล่งรังสี = 0.1ทีค่ า่ ระยะห่างระหว่างใบมูล่ ต่ี ่าง ๆ กัน
trans = ค่าการส่งผ่านรังสี abs = ค่าการดูดกลืนรังสี refl =
ค่าการสะท้อนรังสี h = ระยะห่างระหว่างใบมูล่ ่ี
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รูปที่ 7 ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือนทีเ่ ป็ นใบมูล่ ซ่ี ง่ึ มีคา่
การเปล่งรังสี = 0.1 ทีค่ า่ รัศมีความโค้งต่าง ๆ กันของใบมูล่ ่ี
trans = ค่าการส่งผ่านรังสี abs = ค่าการดูดกลืนรังสี refl =
ค่าการสะท้อนรังสี rc = รัศมีความโค้งของใบมูล่ ่ี
flat = มูล่ ใ่ี บราบ
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รูปที่ 8 ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือนทีเ่ ป็ นใบมูล่ ซ่ี ง่ึ มีคา่
การเปล่งรังสี = 0.9 ทีค่ า่ รัศมีความโค้งต่าง ๆ กันของใบมูล่ ่ี
trans = ค่าการส่งผ่านรังสี abs = ค่าการดูดกลืนรังสี refl =
ค่าการสะท้อนรังสี rc = รัศมีความโค้งของใบมูล่ ่ี
flat = มูล่ ใ่ี บราบ
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รูปที่ 6 ค่าคุณสมบัตเิ ชิงแสงคลื่นยาวของชัน้ เสมือนทีเ่ ป็ นใบมูล่ ซ่ี ง่ึ มีคา่
การเปล่งรังสี = 0.9 ทีค่ า่ ระยะห่างระหว่างใบมูล่ ต่ี ่าง ๆ กัน
trans = ค่าการส่งผ่านรังสี abs = ค่าการดูดกลืนรังสี refl =
ค่าการสะท้อนรังสี h = ระยะห่างระหว่างใบมูล่ ่ี
262
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

90

TSF013
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

การศึกษาผลกระทบของตําแหน่ งถาดอบแห้ง
A STUDY EFFECT OF POSITION OF THE TRAY DRYER
การะเกด แก้วใหญ่2 ดิษฐพร ตุงโสธานนท์1 ∗ และ วชร กาลาสี1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร 0-7759-1445 โทรสาร 0-7750-6425 ∗ อีเมล์ ktdissap@kmitl.ac.th
2
ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93110
โทร 0-74311885-7 ต่อ 2458 โทรสาร 0-7444-3950
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้จดั ทําขึน้ เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดวางตําแหน่ งของ
ถาดอบแห้งภายในห้องอบที่มคี วามเร็วการไหลของอากาศ 0.3 m/s
อุณหภูมทิ างเข้าห้องอบ 50°C และ 70°C และใช้หอยแมลงภู่ท่มี ี
ความชืน้ เริม่ ต้นประมาณ 345% มาตรฐานแห้ง จากการทดลองพบว่า
เวลา อุ ณ หภู ม ิแ ละตํ า แหน่ ง ของถาดอบแห้ง มีอิท ธิพ ลต่ อ อัต ราการ
อบแห้ง ซึ่ง จากผลการทดลองจะเห็น ได้ว่า การจัด วางถาดแบบที่ 5
สามารถลดความชืน้ ได้ 41.256% และการจัดวางถาดแบบที่ 7 สามารถ
ลดความชื้น ได้ใ กล้เ คีย งกัน มากที่สุด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ถาดแบบ
มาตรฐาน โดยใช้เวลาในการทดลองเท่ากัน
Abstract
This research is to study the position-laying model of
tray dyer in drying chamber which air velocity was 0.3 m/s. Inlet
temperature of chamber was 50OC and 70OC and green mussel
which initial moisture content about 345% dry basis was chosen
to be sample in experiment. The testing was obtained time,
temperature and position of tray dryer affected to mussel drying
rate. The result was found the fifth position-laying model could
reduce 41.256% of moisture. In addition, the seventh positionlaying model could decrease moisture nearly standard tray laying
with spent the same experimental time.
1. คํานํา
เนื่องจากภาคใต้มภี มู ปิ ระเทศทีเ่ หมาะสมกับการทําประมง เพราะ
ั่
ถูกขนาบด้วยชายฝงทะเลทั
ง้ อ่าวไทยและอันดามัน ส่งผลให้ประชากรมี
อาหารทะเลบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ บางครัง้ อาหารทะเลดังกล่าวมี
ปริมาณมากเกินกว่าทีจ่ ะบริโภคได้ทนั จึงมีการแปรรูปเพือ่ ให้สามารถ
เก็บไว้ให้ได้นานมากยิง่ ขึน้ และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไป
ยังบริเวณห่างไกล เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไป
ถึงการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์

หอยแมลงภู่ (green mussel) เป็ นอาหารทะเลทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ั่
จากประชาชนโดยทัวไป
่ จากการศึกษาพบว่าตามแนวริมชายฝงทะเล
ตัง้ แต่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จนถึงปตั ตานี จะมี
ช่วงวางไข่ของหอยแมลงภู่อยู่ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และ
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม หลังจากนัน้ ประมาณ 6-7 เดือน
(พฤษภาคมถึง มกราคม) ผลผลิ ต หอยแมลงภู่ จ ะถู ก วางขายตาม
ท้องตลาดเป็ นจํานวนมากจนล้นตลาด ประกอบกับรูปแบบการจําหน่ าย
หอยแมลงภู่ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหอยแมลงภู่สด ซึ่ง
ราคาไม่สูงนัก หากเราสามารถทําการรักษาและแปรรูปหอยแมลงภู่ใน
รู ป แบบอื่ น ได้ ก็ น่ า จะเป็ น แนวทางเลือ กที่ดี จากการศึ ก ษาพบว่ า
ผลิตภัณ ฑ์ห อยแลงภู่สามารถนํ า ไปทําผลิตภัณ ฑ์ในรูปแบบของการ
รมควันโดยต้องเหลือความชืน้ สุดท้ายประมาณ 55 – 70 % [7] จาก
ความชืน้ ทัง้ หมด
การอบแห้ง เป็ น กระบวนการไล่ ค วามชื้น ออกจากวัส ดุโ ดยการ
ระเหย โดยทัวไปจะอาศั
่
ยอากาศเป็ นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน
และความชืน้ การถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังวัสดุ และการถ่ายเท
ความชืน้ จากวัสดุไปยังอากาศจะเกิดขึน้ พร้อม ๆ กัน ซึง่ อัตราการ
ถ่ายเทความร้อน และความชืน้ จะช้าหรือเร็วเพียงใดก็ขน้ึ อยู่กบั อุณหภูม ิ
เวลา และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการอบแห้ง การอบแห้งจะช่วยให้เก็บรักษา
วัสดุไว้ได้นาน และเป็ นการป้องกันการเสียหายของวัสดุ เนื่องจากการ
ทําลายของจุลินทรีย์โดยทัวไปเรามั
่
กจะใช้อากาศที่มอี ุ ณหภูมสิ ูงและ
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่าํ เป็ นตัวกลางในการอบแห้ง
tray drier [8] เป็ นเครือ่ งอบแห้งทีม่ วี ธิ คี ล้ายกับวิธ ี sack drier แต่
เมล็ดจะบรรจุอยู่ในกระบะ ซึ่งกระบะจะมีดา้ นล่างเป็ นตะแกรง อากาศ
ร้อนจะเปา่ จากด้านล่างขึน้ สูด่ า้ นบน
งานวิจยั นี้ตอ้ งการพัฒนาและสร้างตูอ้ บต้นแบบให้สามารถควบคุม
อัตราการลดลงของความชื้นให้มคี ุณภาพที่สมํ่าเสมอใกล้เคียงกันทุก
ตําแหน่ งในตู้อบ โดยจะทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดวางถาด
ในเครื่องอบแห้งแบบถาดรูปแบบต่างๆ จํานวน 9 แบบ และผลกระทบ
ของการปรับเปลีย่ นอุณหภูมติ ่อการอบแห้ง
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2. เครื่องอบแห้งแบบถาด [8]
เครื่องอบแห้งแบบถาด ประกอบด้วยถาดเตี้ย ๆ มีช่องตาข่ายอยู่
ด้านล่างและบุดว้ ยฉนวนทีผ่ นัง ในแต่ละถาดจะบรรจุอาหารชิ้นบาง ๆ
ขนาด 2-6 เซนติเมตร อากาศร้อนจะไหลเวียนอยู่ในตู้ทค่ี วามเร็วลม
0.5-5 เมตร/วินาที/่ ตารางเมตร ของพืน้ ทีผ่ วิ ของถาด มีระบบท่อหรือ
แบฟเฟิ ล เพื่อนํ าลมร้อนขึ้น ไปด้า นบนผ่านแต่ล ะถาดเพื่อ ให้ลมร้อ น
กระจายอย่างสมํ่าเสมอ อาจมีการติดตัง้ เครื่องความร้อนเพิม่ ด้านบน
หรือด้านข้างของถาดเพื่อเพิม่ อัตราการทําแห้ง นิยมใช้เครื่องอบแห้ง
แบบถาดในการผลิตอาหารในปริมาณตํ่า (1-20 ตัน / วัน)

อบแห้ง ดังนัน้ งานวิจยั นี้น้ีจงึ ทําการใช้มาตรฐานของความชื้นแบบ
มาตรฐานแห้งในการอธิบายผลการทดลอง
4.เส้นลักษณะเฉพาะของการอบแห้ง
เมื่อมีการอบแห้งวัสดุทเ่ี ปี ยกชืน้ ภายใต้เงื่อนไขของการอบแห้งที่
คงที่ เช่ น กรณี ท่ีว างวัส ดุ เ ปี ย กชื้น ภายในกระแสลมปริม าณมากที่
อุณหภูม ิ ความชืน้ และความเร็วลมคงที่ ถ้าวัดการเปลีย่ นแปลงมวล
และอุณหภูมขิ องวัสดุอบแห้งนี้กบั เวลา จะได้เส้นกราฟคล้ายคลึงกับรูป
ที่ 2. ซึ่ ง เรี ย กว่ า เส้ น ลั ก ษณะเฉพาะของการอบแห้ ง (Drying
Characteristic Curve)

รูปที่ 1. การทํางานของเครือ่ งอบแห้งแบบถาด
3. กระบวนการการอบแห้ง [9]
กระบวนการการอบแห้ง คือ กระบวนการทีค่ วามร้อนถูกถ่ายเท
ด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งไปยังวัสดุท่มี คี วามชื้น เพื่อไล่ความชื้นออกโดยการ
ระเหยโดยอาศัยความร้อนทีไ่ ด้รบั เป็ นความร้อนแฝงของการระเหย สิง่
สําคัญในการอบแห้ง คือ การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุอบแห้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยทั ่วไปแล้วปริมาณของนํ้าทีม่ อี ยู่ในวัสดุอบแห้งมักจะถูกนิยาม
ในรูปของอัตราส่วนของนํ้ าต่อมวลทัง้ หมด นัน่ คือใช้มวลของวัสดุช้นื
เป็ นมาตรฐานของการคํานวณความชืน้
ความชืน้ เป็ นตัวบอกปริมาณของนํ้าทีม่ อี ยู่ในวัสดุ เมือ่ เทียบกับ
มวลของวัสดุชน้ื หรือแห้ง ความชืน้ ในวัสดุสามารถแสดงได้เป็ น 2 แบบ
คือ ความชืน้ มาตรฐานเปี ยก, M w และความชืน้ มาตรฐานแห้ง, M d
โดยที่ ความชืน้ มาตรฐานแห้ง, M d คือ
w−d
Md =
× 100%
d
(1)
เมือ่ w คือ มวลของวัสดุ , kg และ d คือ มวลของวัสดุแห้ง (ไม่ม ี
ความชืน้ ) , kg
ความชื้น มาตรฐานแห้ง นี้ เ ป็ นที่นิ ย มใช้ก นั ในการวิเ คราะห์ข อง
กระบวนการอบแห้งทางทฤษฎี เพราะช่วยให้การคํานวณสะดวกขึน้ ซึง่
เป็ นเพราะว่ามวลของวัสดุแห้งจะมีค่าคงที่หรือเกือบคงที่ระหว่างการ
264

สว่

นค

วา

มช

นื้

2

3

ื้
อ ัตราส ่วนความช นสมด
ุลย ์

1

รา

ื้ ิกฤต
อ ัตราส ่วนความช นว

อตั

อุณหภูมขิ องวัสดุอบแห ้ง

เวลา

รูปที่ 2. การอบแห้งกับเวลา
การอบแห้งแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1. ช่วงให้ค วามร้อ นเบื้องต้นกับวัสดุ เป็ นช่วงที่ผวิ ของวัสดุ ท่ี
เปี ยกชืน้ ความชืน้ ทีผ่ วิ จะอยู่ในรูปของนํ้ า ถ้าเอาวัสดุมาอบแห้งภายใต้
เงื่อนไขทีค่ งที่ อุณหภูมขิ องวัสดุจะมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมกิ ระเปาะ
เปี ยก (Wet Bulb Temperature) ของกระแสลมร้อน
2. เป็ นช่วงอบแห้งทีอ่ ุณหภูมคิ งที่ อุณหภูมขิ องวัตถุจะค่อนข้าง
คงที่โดยประมาณ ตราบใดที่ความชื้นยังคงเหลืออยู่ในรูปของนํ้ าที่ผวิ
ของวัสดุ ความร้อนทัง้ หมดทีว่ สั ดุได้รบั ในช่วงนี้ จะถูกใช้ในการระเหย
ความชืน้ เท่านัน้
3. ช่วงการอบแห้งทีค่ วามเร็วลดลง ความชืน้ ในรูปของนํ้าทีผ่ วิ
ของวัสดุจะระเหยหมดไปเพราะการถ่ายเทความร้อนในรูปของนํ้ าจาก
ส่วนในของวัสดุเกิดขึ้นไม่ทนั กับการระเหยจากผิวของวัสดุ ดังนัน้ ผิว
ของวัสดุจะอยู่ในรูปทีแ่ ห้งและอุณหภูมขิ องวัสดุจะเริม่ สูงขึน้ ความเร็ว
ของการอบแห้งจะค่อยๆลดลงเพราะปริมาณความร้อนทีว่ สั ดุได้รบั จะ
ลดลง แล้วความร้อนยังต้องใช้ในการระเหยความชื้นและเพิม่ อุณหภูม ิ
ของวัสดุดว้ ย
การอบแห้ ง จะสิ้น สุ ด ลงเมื่อ อั ต ราความชื้ น ลดลงถึ ง ค่ า
อัตราส่วนความชืน้ สมดุล (Equilibrium moisture content) ค่าของ
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อัตราส่วนความชื้นเฉลี่ยทีจ่ ุดต่อระหว่างช่วง 2 และ 3 เรียกว่า
อัตราส่วนความชืน้ วิกฤต (Critical moisture content)
5. ลักษณะของตู้อบและถาด
การออกแบบตูอ้ บทีใ่ ช้ในการทดลองเป็ นตูอ้ บทีม่ มี ติ ภิ ายในตู้
มีข นาด 60 × 30 × 50 cm 3 ในการทดลองครัง้ นี้ จ ะทํ า การทดลอง
รูปแบบของการจัดวางถาดกับห้องอบทีม่ มี ติ เิ ดียวกันโดยภายในตูอ้ บจะ
ทําการติดตัง้ ตําแหน่ งของถาดไว้จํานวน 3 ชัน้ แต่ละชัน้ ของถาดจะมี
ระยะห่างกันเท่ากับ 15 cm ตูอ้ บนี้จะมีแหล่งให้ความร้อนอยู่ทด่ี า้ นล่าง
ของตูอ้ บทีส่ ามารถควบคุมเงื่อนไขของอุณหภูมติ ามทีต่ อ้ งการได้ ตูอ้ บ
จะมีแผ่นป้องกันไม่ให้น้ําทีร่ ะเหยออกมาจากวัสดุทท่ี ดลองแล้วเกิดการ
กลั ่นตัวหยดลงมาสัมผัสกับแหล่งให้ความร้อน ทีท่ างออกของตูอ้ บได้ทาํ
การติดตัง้ พัดลมดูดอากาศหลังจากทีไ่ ด้ทาํ การอบเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การออกแบบถาดได้ทาํ การออกแบบถาดเป็ น 3 ลักษณะ คือ
แบบมาตรฐาน (แบบถาดเต็ ม ) ที่ ใ ช้ ใ นการเปรีย บเทีย บมีข นาด
60 × 30 × 5 cm 3 แบบแบ่ ง ครึ่ง มีข นาด 27.5 × 30 × 5 cm 3 โดย
วางในตําแหน่งเดียวกับกับแบบมาตรฐานและในแต่ละชัน้ จะวางชัน้ ละ 2
ถ า ด แ ต่ ล ะ ถ า ด ห่ า ง กั น 5cm แ ล ะ แ บ บ สุ ด ท้ า ย มี ข น า ด
15 × 30 × 5 cm 3 โดยวางในตําแหน่ งเดียวกันกับแบบมาตรฐานและ
ในแต่ละชัน้ จะวางชัน้ ละ 3 ถาดแต่ละถาดห่างกัน 5cm โดยทําการ
ทดลองกับถาดจํานวน 3 แบบ ที่กล่า วมาก่อนจากนัน้ จึง ทําการสลับ
ปรับเปลีย่ นถาดทัง้ 3 แบบ ดังนี้
1. ชัน้ ที1่ และ 2 วางแบบ 2 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 3 วางแบบ 3 ถาด
2. ชัน้ ที2่ และ 3 วางแบบ 2 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 1 วางแบบ 3 ถาด
3. ชัน้ ที1่ และ 3 วางแบบ 2 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 2 วางแบบ 3 ถาด
4. ชัน้ ที1่ และ 2 วางแบบ 3 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 3 วางแบบ 2 ถาด
5. ชัน้ ที2่ และ 3 วางแบบ 3 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 1 วางแบบ 2 ถาด
6. ชัน้ ที1่ และ 3 วางแบบ 3 ถาด ส่วนชัน้ ที่ 2 วางแบบ 2 ถาด

Layer 3
Layer 2
Layer 1

รูปที่ 3. แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ ง
6. ขัน้ ตอนการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

1. วัดการกระจายอุณหภูมภิ ายในห้องอบเปล่าตามรูปแบบ
ของการวางถาดทุกแบบทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C
2. คัดเลือกหอยแมลงภู่ทแ่ี กะออกจากเปลือก ให้ได้หอยทีม่ ี
ขนาดใกล้เคียงกันแล้วทําการหาความชืน้ เริม่ ต้น
3. จ่ายความร้อนโดยทําการควบคุมอุณหภูมไิ ว้ท่ี 50 °C รอ
จนกว่าอุณหภูมคิ งที่
4. นํ า ถาดรู ป แบบแบบมาตรฐานชัง่ นํ้ าหนั ก ถาดและ
หอยแมลงภู่บนั ทึกผลแล้วนําไปใส่ในตูอ้ บ
5. ทุกๆ 10 นาทีทาํ การนําถาดและหอยแมลงภู่มาชังนํ
่ ้ าหนัก
และบันทึกผลการทดลอง (ทดลองจนความชืน้ สุดท้ายเหลืออยูป่ ระมาณ
55 – 70%)
6. ทําการปรับเปลีย่ นอุณหภูมเิ ป็ น 70 °C แล้วทําการทดลองซํ้า
ข้อ 4 และ 5
7. ทําการปรับเปลีย่ นรูปแบบของถาด แล้วทําการทดลองซํ้า
7. ผลการทดลองและวิ จารณ์
จากการทดลองที่ได้กล่า วไว้แล้วในหัวข้อที่ 6. ในการทดลองนี้
มุ่ง เน้ นที่จะทํา การศึก ษาถึงผลกระทบของการจัดวางถาดในรูปแบบ
ต่างๆและผลกระทบของการปรับเปลีย่ นอุณหภูมติ ่อการอบแห้ง ในทีน่ ้ี
จะขอแยกพิจารณาผลการทดลอง ดังนี้
1. ผลกระทบของการจัดวางถาดในรูปแบบต่างๆต่อการอบแห้ง
2. ผลกระทบต่อการอบแห้งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการทดลองสามารถวิเคราะห์ผลการทดลอง ได้
ดังต่อไปนี้
7.1 ผลกระทบของการจัดวางถาดในรูปแบบต่างๆต่อการอบแห้ง
จากการศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดวางถาดในรูปแบบต่างๆทัง้ 9
รูปแบบต่อการการอบแห้ง โดยที่ยงั คงให้จํา นวนของชัน้ ที่วางถาดมี
จํานวน 3 ชัน้ เท่ากัน พิจารณาจาก รูปที่ 4. และ รูปที่ 6. แสดงการ
ลดลงของความชื้นทีเ่ วลาใดๆกับการจัดวางถาดในรูปแบบต่างๆทัง้ 9
แบบทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C ในการทดลองครัง้ นี้จะทําการลดเปอร์เซ็นต์ของ
ความชื้นให้เหลืออยู่ประมาณ 55 – 70 % [7] จากความชืน้ ทัง้ หมด
เนื่องจากจะนําตูอ้ บและรูปแบบการจัดวางถาดทีด่ ที ส่ี ุดไปประยุกต์ใช้ใน
วิธกี ารรมควัน จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของความชืน้
ของหอยแมลงภู่แต่ละชัน้ ทีท่ ําการติดตัง้ ถาดตามรูปแบบที่กําหนดนัน้
ในรูปแบบที่ 1 (พิจารณารูปที่ 5.) ซึ่งเป็ นแบบมาตรฐานนัน้ การลดลง
ของความชืน้ มีการลดลงตามอัตราส่วนทีใ่ กล้เคียงกันทุกชัน้ ของการจัด
วางถาดแต่ก็ยงั คงไม่สามารถทําให้ค่าของความชื้นสุดท้ายนัน้ มีค่าที่
เท่ากันได้ รูปแบบที่ 5 (พิจารณารูปที่ 5. และรูปที่ 6.) เป็ นรูปแบบที่
สามารถลดเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ได้มากทีส่ ุดทีเ่ งือ่ นไขเดียวกันแต่กย็ งั คง
ไม่สามารถทําให้ความชืน้ ในแต่ละชัน้ ของการจัดวางถาดนัน้ มีค่าเท่ากัน
ได้ และในรูปแบบที่ 7 (พิจารณารูปที่ 4. และรูปที่ 5.) เป็ นรูปแบบที่
สามารถทําให้การลดลงของความชื้นมีค่าใกล้เคียงกันมากทีส่ ุดแต่เมื่อ
มาพิจ ารณาที่ค วามสามารถในการอบแห้ง แล้ว กลับ กลายเป็ น ว่า ไม่
สามารถที่จะทํา การลดความชื้น ลงได้ด ีก ว่าแบบที่ 1 ซึ่ง เป็ นรูปแบบ
มาตรฐาน ดังนัน้ จากการทดลองในครัง้ นี้จงึ ได้ขอ้ สรุปว่าหากต้องการ
คํานึงถึงผลของการลดลงของความชื้นให้ได้มากทีส่ ุดควรเลือกการจัด
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วางถาดรูป แบบที่ 5 และหากต้องการให้การลดลงของความชื้นมีค่า
ใกล้เคียงกันมากทีส่ ุดควรเลือกการจัดวางถาดในรูปแบบที่ 7 แต่หากจะ

ใช้การจัดวางถาดรูปแบบที่ 7 นัน้ ควรจะมีการนํ าค่าของพลังงานความ
ร้อนทีส่ ญ
ู เสียกลับมาใช้ใหม่

รูปที่ 4. แสดงการลดลงของความชืน้ ทีเ่ วลาใดๆของการจัดวางรูปแบบถาดแบบต่างๆทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C
ประมาณ 55 – 70 % [7] ซึ่งจากการทดลองนัน้ พบว่าหากมีการ
เปลีย่ นอุณหภูมจิ าก 50°C เป็ น 70°C ทําให้ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ-

อบแห้งเพื่อให้เหลือความชืน้ ตามทีก่ ําหนดนัน้ ลดลง และยังคงอยู่ใน
เงือ่ นไขของการนําไปประยุกต์ใช้กบั การรมควันด้วย [7]

รูปที่ 5. แสดงการลดลงของความชืน้ ทีเ่ วลาใดๆของการจัดวาง
รูปแบบถาดแบบที่ 1, 5 และ 7 ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C
7.2 ผลกระทบต่อการอบแห้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จากการศึกษาถึงอิทธิพลของการอบแห้งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อุ ณ หภู ม ิ โดยที่ย งั คงให้จํา นวนของชัน้ ที่ว างถาดมีจํา นวน 3 ชัน้
เท่ากัน ในทีน่ ้ีจะทําการทดลองโดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมสิ องค่า
คือ 50°C และ 70°C จากการทดลองพบว่าเมือ่ มีการปรับเปลีย่ น
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ทําให้อตั ราการอบแห้งเพิม่ มากขึน้ พิจาณารูปที่ 7.
ในครัง้ นี้ได้กําหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะทําการอบแห้งให้ความชื้นเหลือ
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รูปที่ 6. แสดงการลดลงของความชืน้ ทัง้ หมดทีเ่ วลาใดๆของการจัด
วางรูปแบบถาดแบบต่างๆ ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C
8. สรุปผลการทดลอง
จากการผลทดลองทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว ในการทดลองนี้มงุ่ เน้นทีจ่ ะ
ทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดวางถาดในรูปแบบต่างๆและ
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ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนอุณหภูมติ ่อการอบแห้ง ที่ผ่านมาได้
ทําการวิเคราะห์ผลการทดลองเป็ นหัวข้อๆดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบของการออกแบบและการจัดวางถาดในรูปแบบ
ต่างๆต่อการอบแห้ง
2. ผลกระทบต่อการอบแห้งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ

รูปที่ 7. การลดลงของความชืน้ ทีเ่ วลาใดๆของการจัดวางถาดแบบที่
1 ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C และ 70°C
ดังนัน้ จากผลการทดลองทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในก่อนหน้า
สรุปได้ว่า การจัดวางรูปแบบของถาดอบแห้ง เวลาและอุณหภูมมิ ี
อิท ธิพ ลต่ อ การลดลงของความชื้น ในการอบแห้ง ซึ่ง จากผลการ
ทดลองจะเห็นได้ว่าถาดแบบที่ 5 สามารถลดความชื้นได้มากที่สุด
ประมาณ 41 % และถาดแบบที่ 7 สามารถลดความชื้นได้ใกล้เคียง
กันมากทีส่ ุด เมือ่ เปรียบเทียบกับถาดแบบมาตรฐาน (แบบที่ 1) โดย
ใช้เวลาในการทดลองเท่ากัน
การเลือ กใช้ อุ ณ หภู ม ิใ นการอบที่ไ ด้ ทํ า การทดลองมา คือ
50°C และ 70°C นัน้ ใช้ระยะเวลาในการที่จะทําให้การลดลงของ
ความชืน้ ให้เหลือประมาณ 55 -70 % [7] นัน้ ไม่เท่ากัน ทีอ่ ุณหภูมสิ งู
กว่าจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากจะนําไปใช้ในการรมควันแล้ว หาก
เลือกใช้อุณหภูมคิ า่ ใดควรจะคํานึงถึงระยะเวลาในการทีจ่ ะทําให้เหลือ
ความชืน้ สุดท้ายตามทีต่ อ้ งการด้วย
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของเครือ่ งอบแห้งแบบถาด
MATHEMATICAL MODELING OF THE TRAY DRYER
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บทคัดย่อ
บทความนี้จดั ทําขึ้นเพื่อศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
เครือ่ งอบแห้งแบบถาดทีม่ คี วามเร็วการไหลของอากาศด้านเข้า 0.3 m/s
อุณหภูมทิ างเข้าห้องอบ 50 °C และ 70 °C และใช้หอยแมลงภู่ท่มี ี
ความชืน้ เริม่ ต้นประมาณ 345 % มาตรฐานแห้ง โดยใช้แบบจําลองทาง
คณิต ศาสตร์ใ นการทํา นายอัต ราการอบแห้ง จํา นวน 5 แบบ ในการ
เปรียบเทียบผลของแบบจําลองทําโดยการเปรียบเทียบ coefficient of
determination (r 2 ) และ ผลรวมของความคลาดเคลื่อน (SR)
จากการศึกษาพบว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ Logarithmic
สามารถใช้ในการทํานายอัตราการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
ใช้อบแห้งหอยแมลงภู่ได้ดที ส่ี ุดเมื่อทําการเปรียบเทียบกับแบบจําลอง
อื่น
Abstract
This paper presents the study of mathematical modeling of
the tray dryer that with an air inlet velocity of 0.3 m/s. Inlet
temperature of drying chamber were 50 and 70 OC, initial
moisture content of green mussel were about 345% dry basis.
Mathematical model fifth types were used to predict drying rate,
were compared with coefficient of determination (r 2 ) and sum
of residue (SR) .
The result found the best model that can predict drying rate
of green mussel tray dryer was Logarithmic.
1. คํานํา
เนื่องจากภาคใต้มภี ูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสมกับการทําประมง เพราะ
ั่
ถูกขนาบด้วยชายฝงทะเลทั
ง้ อ่าวไทยและอันดามัน ส่งผลให้ประชากรมี
อาหารทะเลบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ บางครัง้ อาหารทะเลดังกล่าวมี
ปริมาณมากเกินกว่าทีจ่ ะบริโภคได้ทนั จึงมีการแปรรูปเพื่อให้สามารถ
เก็บไว้ให้ได้นานมากยิง่ ขึน้ และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไป
ยังบริเวณห่างไกล เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไป
ถึงการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
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หอยแมลงภู่ (green mussel) เป็ นอาหารทะเลทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ั่
จากประชาชนโดยทัวไป
่ จากการศึกษาพบว่าตามแนวริมชายฝงทะเล
ั
ตัง้ แต่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จนถึงปตตานี จะมี
ช่วงวางไข่ของหอยแมลงภู่อยู่ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และ
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม หลังจากนัน้ ประมาณ 6-7 เดือน
(พฤษภาคมถึ ง มกราคม) ผลผลิ ต หอยแมลงภู่ จ ะถู ก วางขายตาม
ท้องตลาดเป็ นจํานวนมากจนล้นตลาด ประกอบกับรูปแบบการจําหน่าย
หอยแมลงภู่ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหอยแมลงภู่สด ซึ่ง
ราคาไม่สูง นัก หากสามารถทํา การรัก ษาและแปรรูป หอยแมลงภู่ใ น
รูป แบบอื่น ได้น่ า จะเป็ น แนวทางเลือ กที่ด ี จากการศึก ษาพบว่ า [7]
ผลิตภัณ ฑ์ห อยแลงภู่สามารถนํ า ไปทําผลิตภัณ ฑ์ในรูปแบบของการ
รมควันโดยต้องเหลือความชืน้ สุดท้าย (มาตรฐานแห้ง ) ประมาณ
55 – 70 % [7] จากความชืน้ ทัง้ หมด
การอบแห้ง เป็ น กระบวนการไล่ ค วามชื้น ออกจากวัส ดุ โ ดยการ
ระเหย โดยทัวไปจะอาศั
่
ยอากาศเป็ นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน
และความชืน้ การถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังวัสดุ และการถ่ายเท
ความชืน้ จากวัสดุไปยังอากาศจะเกิดขึน้ พร้อม ๆ กัน ซึง่ อัตราการ
ถ่ายเทความร้อน และความชืน้ จะช้าหรือเร็วเพียงใดขึน้ อยู่กบั อุณหภูม ิ
เวลา และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการอบแห้ง การอบแห้งจะช่วยให้เก็บรักษา
วัสดุไว้ได้นาน และเป็ นการป้องกันการเสียหายของวัสดุ เนื่องจากการ
ทํา ลายของจุ ลิน ทรีย์ โดยทัว่ ไปมัก จะใช้อ ากาศที่ม ีอุ ณ หภู ม ิสูง และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่าํ เป็ นตัวกลางในการอบแห้ง
บทความนี้จะทําการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางในการทํา นายความชื้น ของเครื่อ งอบแห้ง แบบถาดในการ
อบแห้งหอยแมลงภู่โดยทําการเลือกแบบจําลองจํานวน 5 แบบในการ
เปรียบเทียบผลทีเ่ กิดขึน้
2. เครื่องอบแห้งแบบถาด [8]
เครื่องอบแห้งแบบถาด ประกอบด้วยถาดเตี้ย ๆ มีช่องตาข่ายอยู่
ด้านล่างและบุดว้ ยฉนวนทีผ่ นัง ในแต่ละถาดจะบรรจุอาหารชิ้นบาง ๆ
ขนาด 2-6 เซนติเมตร อากาศร้อนจะไหลเวียนอยู่ในตู้ทค่ี วามเร็วลม
0.5-5 เมตร/วินาที/ตารางเมตร ของพืน้ ทีผ่ วิ ของถาด มีระบบท่อหรือ
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แบฟเฟิ ล เพื่อนํ าลมร้อนขึ้น ไปด้า นบนผ่านแต่ล ะถาดเพื่อ ให้ลมร้อ น
กระจายอย่างสมํ่าเสมอดังแสดงในรูปที่ 1. อาจมีการติดตัง้ เครือ่ งความ
ร้อนเพิม่ ด้านบนหรือด้านข้างของถาดเพือ่ เพิม่ อัตราการทําแห้ง นิยมใช้
เครือ่ งอบแห้งแบบถาดในการผลิตอาหารในปริมาณตํ่า (1-20 ตัน / วัน)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้ ของแข็งและเวลาการอบแห้ง [9]

รูปที่ 1. การทํางานของเครือ่ งอบแห้งแบบถาด[8]
3. กระบวนการอบแห้ง [9]
การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความชืน้ ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้การ
ถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุทช่ี น้ื เพื่อไล่ความชืน้ ออกจากวัสดุโดยการ
ระเหย โดยใช้ความร้อนทีไ่ ด้รบั จากอากาศร้อนเป็ นความร้อนแฝงของ
การระเหย ในกระบวนการอบแห้งแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงอัตรา
การอบแห้งคงที่ (Constant-rate Drying Period) จากรูปที่ 2. ในช่วง A
ถึง B ผิววัสดุจะมีน้ําอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เนื่องจากการระเหยของนํ้าทีผ่ วิ
ล่าช้ากว่าการแพร่ของความชืน้ ภายในวัสดุมายังผิวของวัสดุ จึงส่งผลให้
อุณหภูมขิ องผิววัสดุมคี า่ คงทีท่ อ่ี ุณหภูมกิ ระเปาะเปียกของอากาศ Twb
และความเข้มข้นของนํ้าทีผ่ วิ วัสดุคงที่ และ ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง
(Falling-Rate Drying Period) ช่วง B ถึง C หลังจากทีค่ วามชืน้ บริเวณ
ผิว หน้ า ของวัส ดุ ถู ก ระเหยออกไปมากแล้ว อัต ราการอบแห้ง จะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ เป็ นช่วงอัตราการอบแห้ง
ลดลง ความชื้น ที่ตํ า แหน่ ง B นี้ เ รีย กว่ า ความชื้ น วิก ฤต (critical
moisture content) ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลงนัน้ การแพร่ของ
ความชื้น มายัง ผิว วัส ดุช้า กว่า การระเหยของนํ้ า ที่ผ ิว ของวัสดุ ดัง นัน้
อัตราการอบแห้งจะถูกควบคุมด้วยการแพร่ของความชื้นภายในวัสดุ
โดยทีผ่ วิ ของวัสดุจะค่อยๆ แห้งและอุณหภูมกิ จ็ ะค่อยๆ สูงขึน้ เนื่องจาก
ความร้อนทีถ่ ่ายเทให้กบั วัสดุถูกใช้ในการเพิม่ อุณหภูมใิ ห้กบั วัสดุส่วน
หนึ่งจึงมีความร้อนเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทีใ่ ช้ในการระเหยนํ้ า อัตราการ
อบแห้งจึงลดลงเรื่อยๆ จนกระทังถึ
่ งความชืน้ ค่าหนึ่งแล้วความชืน้ จะไม่
ลดลงอีก เรียกว่า ความชันสมดุล (equilibrium moisture content) ดัง
รูปที่ 2 ทีจ่ ุด C โดยทัวไปการอบแห้
่
งเมล็ดพืชจะมีแต่ช่วงอัตราการ
อบแห้ง ลดลงเท่า นัน้ มีส มการอบแห้ง หลายรูป แบบทัง้ สมการทาง
ทฤษฎี สมการกึง่ ทฤษฎี และสมการเอมไพริเคิลซึง่ ได้จากการทดลอง ที่
พยายามทํานายในช่วงความชืน้ ลดลง

4. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การอบแห้งส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง ใน
การนี้ได้ใช้สมการทํานายความชื้นซึ่งเป็ นสมการอบแห้งแบบเอมไพริ
เคิล จํานวน 5 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1.
พิจ ารณาจากตารางที่ 1
พบว่า สมการอยู่ใ นรูป แบบ
ความสัม พัน ธ์ ข องอั ต ราส่ ว นความชื้ น (MR ) เวลาและค่ า คงที่
a, k , k1 , b, k 2 และ c ทีข่ น้ึ กับอุณหภูมแิ ละตําแหน่งของถาด
สมการอัตราส่วนความชืน้ คือ
M (t ) − M e
MR =
Mi − Me
(1)
เมือ่ (MR ) คือ อัตราส่วนความชืน้ (ไร้หน่วย) M (t ) คือ ความชืน้
ทีเ่ วลาใดๆ (%) M e คือ ความชืน้ สมดุล (%) และ M i คือ ความชืน้
เริม่ ต้น (%)
การพิจารณาสมการทํานายทัง้ 5 สมการกับผลการทดลองที่
เกิดขึน้ ในทีน่ ้ีค่าของ r 2 จะต้องมีค่าใกล้เคียง 1 มากทีส่ ุด ค่าของ
SR (sum of residues) ต้องใกล้เคียงกับ 0 มากทีส่ ดุ โดยที่
N

SR = ∑ ( MR pre , i − MRexp, i )

(2)

i =1

เมื่อ SR คือ ผลรวมของความคลาดเคลื่อ น(ไร้ห น่ วย) MR pre , i คือ
อัต ราส่ ว นความชื้น จากแบบจํ า ลอง(ไร้ห น่ ว ย) และ MRexp, i คือ
อัตราส่วนความชืน้ จริง (ไร้หน่วย)
5. อุปกรณ์ การทดลอง
อุปกรณ์การทดลองและเครื่องมือวัดได้ตดิ ตัง้ ตามตําแหน่ งต่างๆ
ดัง รู ป ที่ 3.
ในการทดลองนี้ ตู้ อ บมี ม ิ ติ ภ ายในตู้ ม ี ข นาด
3
โดยภายในตู
อ้ บจะทําการติดตัง้ ตําแหน่ งของถาด
60 × 30 × 50 cm
ไว้จาํ นวน 3 ถาด ชุดทดลองนี้จะมีแหล่งจ่ายความร้อนอยู่ทด่ี า้ นล่างของ
ตู้อบ ตู้อบจะมีแผ่นป้องกันไม่ให้น้ํ าที่ระเหยออกมาจากวัสดุท่ที ดลอง
แล้วเกิดการกลันตั
่ วหยดลงมาสัมผัสกับแหล่งจ่ายความร้อน ทีท่ างออก
ของตูอ้ บได้ทําการติดตัง้ พัดลมดูดอากาศหลังจากทีไ่ ด้ทําการอบเป็ นที่
เรียบร้อย
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แบบจําลอง

สมการ

Henderson and Pabis
Two term
Wang and Singh
Modified Henderson and Pabis
Logarithmic

อ้างอิง

MR = a exp( − kt )

MR = a exp(−k1t ) + b exp(−k 2 t )
MR = 1 + at + bt 2
MR = a exp( − kt ) + b exp( − gt ) + c exp( − ht )

MR = a exp( − kt ) + c
ตารางที่ 1. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ในการทํานายอัตราการอบแห้งของหอยแมลงภู่

Henderson and Pabis (1961)
Henderson (1974)
Wang and Singh (1978)
Karathanos (1999)
Togrul and Pehlivan (2002)

พิจารณาจากชัน้ ทีว่ างถาด พบว่าการลดลงของความชื้นทีต่ ําแหน่ ง
ใกล้แหล่งความร้อนมีคา่ มากทีส่ ดุ และลดหลันไปตามลํ
่
าดับ

Tray no.3

Tray no.3

Tray no.2
Tray no.1
Tray no.2

รูปที่ 3. แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ ง
6. วิ ธีการทดลอง
1. เปิดเครือ่ งควบคุมอุณหภูมไิ ว้ท่ี 50 °C รอจนกว่าอุณหภูมคิ งที่
2. ทํา การทดลองอบแห้ง จนเหลือ ความชื้นสุ ดท้า ยของแต่ ล ะถาด
ประมาณ 55 – 70% [7]
3. ทําการปรับเปลีย่ นอุณหภูมเิ ป็ น 70°C แล้วทําการทดลองซํ้า
ข้อ 2.
7. ผลการทดลองและวิ จารณ์
สําหรับผลการทดลองของเครื่องอบแห้งแบบถาดทีใ่ ช้ใน
การอบแห้งหอยแมลงภู่นนั ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ ผลกระทบทีม่ ี
ต่ อ อั ต ราการอบแห้ ง และผลการทํ า นายของแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ในการทํานายอัตราการอบแห้ง
7.1 ผลกระทบที่มีต่ออัตราการอบแห้ง
จากการศึกษา ผลกระทบทีม่ ตี ่ออัตราการอบแห้ง จาก
การทดลองพบว่า เมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงอุ ณ หภูม ิจาก 50 °C เป็ น
่ ขึน้
70 °C จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมเิ พิม
ทํา ให้อ ัต ราการอบแห้ง เพิ่ม มากขึ้น พิจ าณารู ป ที่ 4. ในครัง้ นี้ ไ ด้
กําหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะทําการอบแห้งให้ความชืน้ เหลือประมาณ 55
– 70 % [7] ซึง่ จากการทดลองนัน้ พบว่าหากมีการเปลีย่ นอุณหภูม ิ
จาก 50 °C เป็ น 70 °C ทําให้อตั ราการอบแห้งเพิม่ มากขึน้ และเมื่อ
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Tray no.1

รูปที่ 4. การลดลงของความชืน้ ทีเ่ วลาใดๆของแต่ละถาดทีอ่ ุณหภูม ิ
50°C และ 70°C
7.2 ผลการทํานายของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
บทความนี้ทาํ การพัฒนาแบบจําลอง 5 แบบ จากข้อมูลทีไ่ ด้ทาํ
การทดลอง ตอนเริ่ม ต้น จะต้อ งทํา การหาค่ า คงที่ข องสมการของ
ตารางที่ 1. ทีเ่ งื่อนไขการทดลองต่างๆโดยทําการแทนค่าของ
อัตราส่วนความชื้นต่อเวลาใดๆแล้วใช้เทคนิคสมการถดถอยเพื่อทํา
การสร้างเส้นแนวโน้มตามรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ จากนัน้ จึง
ใช้ ว ิ ธ ี ก ารเทคนิ ค สมการถดถอยอี ก ครั ้ง เพื่ อ สร้ า งสมการ
ความสัมพันธ์ของค่าคงทีต่ ่ออุณหภูมแิ ละถาดดังแสดงในตารางที่ 2
รูปที่ 5. แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการ
ทํานายอัตราส่วนความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง henderson and pabis
(1961) ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C พิจารณาจากกราฟซึง่ แสดงความสัมพันธ์
ในรูปแบบเชิงเส้นตรง พบว่าแบบจําลองชนิดนี้ไม่สามารถทํานาย
อัตราส่วนความชื้นได้ตงั ้ แต่ตอนเริม่ ต้นการทดลองจนถึงตําแหน่ ง
สิน้ สุดการทดลองโดยทีค่ ่าของ r 2 จะอยู่ระหว่าง 0.9294 ถึง 0.9462
ค่าของ SR จะอยู่ร ะหว่า ง -0.18728951 ถึง -0.19208547 และ
แบบจําลองชนิดนี้ สามารถทํานายผลการทดลองได้แม่นยํา ที่สุดที่
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ตารางที่ 2. สมการความสัมพันธ์ของค่าคงทีต่ ่ออุณหภูม ิ (T ) และถาด (Tr )
henderson and pabis (1961)
a = 0.037275Tr + 0.036208T- 0.00707Tr 2 -0.0003T 2
b = -0.000375Tr + 0.000355T- 0.000025Tr 2 -0.0000025714 T 2

r2
0.999994
0.999939

Two term
a = 0.045175Tr + 0.007813333T
k1 = 0.000159Tr + 0.000173411T

0.977269
0.983937
0.976596
0.983937

b = 0.039549Tr + 0.007124767T
k 2 = 0.000159Tr + 0.000173411T

Wang and Singh1978
a = 0.000334884Tr-0.00011469T
b = -6.93321 × 10 - 06 Tr + 1.77712 × 10 - 07 T + 8.40765 × 10 - 07 Tr 2 + 8.80653 × 10 -10 T 2

modified henderson and pabis 1999
a = 0.019025Tr + 0.012444T- 0.003725Tr 2 -0.000104229 T 2
k = -0.000375Tr + 0.000355T- 2.5 × 10 - 05 Tr 2 -2.57143 × 10 - 06 T 2
b = 0.01045Tr + 0.012142T- 0.002Tr 2 -0.0001016T 2
g = -0.000375Tr + 0.000355T- 2.5 × 10 - 05 Tr 2 -2.57143 × 10 - 06 T 2
c = 0.0076Tr + 0.011626T- 0.0013Tr 2 -9.77143 × 10 - 05 T 2
h = -0.000375Tr + 0.000355T- 2.5 × 10 - 05 Tr 2 - 2.57143 × 10 - 06 T 2

Logarithmic(2002)
c = 1409.32-1296.193475Τr-20.11643Τ + 18.4901275Τr × Τ
a = −1412.58 + 1299.365Tr + 20.17727T − 18.5354Tr × T
k = -0.001964Tr + 4.48 × 10 - 05 T + 0.000242Tr 2 + 4.14039 × 10 - 07 T 2
เงื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ 70°C ที่การอบแห้งของถาดที่ 1 ค่า
ของ r 2 คือ 0.96 และ SR คือ -0.17289
รูป ที่ 6. แสดงการเปรีย บเทีย บผลของการทดลองกับ การ
ทํานายอัตราส่วนความชื้นโดยใช้แบบจําลอง Two term (1974) ที่
อุณหภูม ิ 50°C พบว่าผลการทดลองมีลกั ษณะแนวโน้มเช่นเดียวกับ
รูปที่ 5 โดยทีค่ ่าของ r 2 จะอยู่ระหว่าง 0.9294 ถึง 0.9462 ค่าของ
SR จะอยูร่ ะหว่าง -0.18729001 ถึง -0.19208660
รูป ที่ 7. การเปรีย บเทีย บผลของการทดลองกับ การทํา นาย
อัตราส่วนความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Wang and Singh(1978) ที่
อุณหภูม ิ 50°C พิจารณาจากกราฟซึง่ แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบ
เชิง เส้น ตรง พบว่า แบบจํา ลองชนิ ด นี้ ส ามารถทํ า นายอัต ราส่ ว น
ความชื้นได้ตงั ้ แต่ตอนเริม่ ต้นการทดลองจนถึงตําแหน่ งสิ้นสุดการ
ทดลองโดยทีค่ ่าของ r 2 จะอยู่ระหว่าง 0.9991 ถึง 0.9996 ค่าของ
่ มาพิจารณา
SR จะอยู่ระหว่าง -0.00727643 ถึง -0.01901603 เมือ
รูป ที่ 8. ซึ่ง ใช้แ บบจํา ลองชนิ ด เดีย วกัน ทํ า นายที่อุ ณ หภู ม ิ 70°C
พบว่าแบบจําลองสามารถทํานายผลการทดลองได้อย่างแม่นยําที่

r2
0.9882031
0.9990626
r2
0.9999882
0.9999397
0.9999951
0.9999397
0.9999978
0.9999397
r2
0.9835106
0.9833080
0.9718350

ตําแหน่ งถาดที่ 1 ส่วนทีต่ ําแหน่ งถาดอื่นๆไม่สามารถทํานายผลการ
ทดลองที่เ กิด ขึ้น ได้แ ละแบบจํา ลองชนิ ด นี้ ส ามารถทํา นายผลการ
ทดลองได้แม่นยําที่สุดที่เงื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ 70°C ที่การ
อบแห้งของถาดที่ 1 ค่าของ r 2 คือ 0.9998 และค่าของ SR ที่ด ี
ทีส่ ุดเกิดทีเ่ งื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ 50°C ทีก่ ารอบแห้งของถาด
ที่ 3 คือ -0.00727643
รู ป ที่ 9. แสดงการเปรีย บเทีย บผลของการทดลองกับ การ
ทํานายอัตราส่วนความชื้นโดยใช้แบบจําลอง modified henderson
and pabis (1999) ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C พบว่าผลการทดลองมีลกั ษณะ
แนวโน้ มเช่น เดีย วกับ รูป ที่ 5 และรูป ที่ 6 โดยที่ค่าของ r 2 จะอยู่
ระหว่ า ง 0.9294 ถึ ง 0.9462 ค่ า ของ SR จะอยู่ ร ะหว่ า ง 0.18729002 ถึง -0.19208643
รูป ที่ 10. แสดงการเปรีย บเทีย บผลของการทดลองกับ การ
ทํานายอัตราส่วนความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Logarithmic (2002) ที่
อุณหภูม ิ 50°C พิจารณาจากกราฟพบว่าแบบจําลองชนิดนี้สามารถ
ทํา นายอัต ราส่ว นความชื้น ได้ต งั ้ แต่ ต อนเริ่ม ต้น การทดลองจนถึง
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ตําแหน่งสิน้ สุดการทดลองโดยทีค่ า่ ของ r 2 จะอยูร่ ะหว่าง 0.9992 ถึง
0.9995 ค่าของ SR จะอยู่ระหว่าง 0.00000989 ถึง -0.00007328
เมื่อ มาพิจารณารูป ที่ 11. ซึ่ง ใช้แบบจําลองชนิ ดเดีย วกันทํานายที่
อุ ณ หภู ม ิ 70°C พบว่ า แบบจํ า ลองยัง คงสามารถทํ า นายผลการ
ทดลองได้อย่างแม่นยําแสดงว่าแบบจําลองชนิดนี้สามารถทํานายผล
การทดลองได้แ ม่ น ยํา ที่สุ ด เมื่อ ทํ า การเปรีย บเทีย บกับ แบบอื่น ๆ
แบบจําลองชนิดนี้สามารถทํานายผลการทดลองได้แม่นยํา ที่สุดที่
เงื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ 70°C ทีก่ ารอบแห้งของถาดที่ 3 ไค้ค่า
ของ r 2 คือ 0.9998 และค่าของ SR ที่ดที ่สี ุดเกิดที่เงื่อนไขการ
ทดลองอุณหภูม ิ 70°C ทีก่ ารอบแห้งของถาดที่ 1 คือ -0.00000009

รูปที่ 7. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานายอัตราส่วน
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Wang and Singh (1978) ทีอ่ ุณหภูม ิ
50°C

รูปที่ 8. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานายอัตราส่วน
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Wang and Singh (1978) ทีอ่ ุณหภูม ิ
70°C

รูปที่ 5. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานายอัตราส่วน
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง henderson and pabis (1961) ที่
อุณหภูม ิ 50°C
รูปที่ 9. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานายอัตราส่วน
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง modified henderson and pabis (1999)
ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C

รูปที่ 6. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานายอัตราส่วน
ความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Two term (1974) ทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C

รูปที่ 10.
การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานาย
อัตราส่วนความชืน้ โดยใช้แบบจําลอง Logarithmic (2002) ที่
อุณหภูม ิ 50°C
8. สรุป
ตัว แปรที่ม ีผลกระทบต่ อ อัตราการอบแห้ง ของเครื่องอบแห้ง
แบบถาด คือ อุ ณหภูมแิ ละตําแหน่ งของถาด หากปรับอุณหภูมใิ ห้
สูงขึน้ ทําให้การอบแห้งเร็วขึน้ เมือ่ ถาดอยูห่ า่ งจากแหล่งความร้อนทํา
ให้อตั ราการอบแห้งเปลีย่ นไปเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูม ิ
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และปริมาณความชื้นทีม่ อี ยู่ในอากาศที่เพิม่ ขึน้ เมื่ออากาศไหลผ่าน
ถาดอบแห้งชัน้ ล่างขึน้ ไป
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ทาํ นายอัตราส่วนความชืน้ ของ
หอยแมลงภู่ท่ไี ด้มาจากเทคนิคสมการถดถอย พบว่า แบบจําลอง
Logarithmic (2002) สามารถทํานายความชืน้ ได้ใกล้เคียงกับผลการ
ทดลองมากทีส่ ดุ ทุกเงือ่ นไขของการทดลอง
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองจุดอิ่มตัวของนํ้าที่ความดันตํา่ กว่าบรรยากาศ
Construction and Evaluation of the Efficiency the Saturated Water Apparatus at
Pressure Under an Atmosphere
ธนาพล สุขชนะ
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บทคัดย่อ
การออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดทดลองจุดอิม่ ตัว
ของนํ้าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ เพือ่ เปรียบเทียบอุณหภูมอิ มิ่ ตัว
ของนํ้าทีไ่ ด้จากการทดลอง กับตารางไอนํ้ามาตรฐาน มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ใช้ชุดทดลองทีส่ ร้างขึน้ เป็ นชุดทดลองประจําห้องทดลองปฏิบตั กิ าร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ในการออกแบบสร้างชุดทดลอง
อาศัยหลักการในการเปลีย่ น
สถานะของนํ้าในขณะทีอ่ ุณหภูมคิ งที่ เป็ นจุดสังเกตการเดือดของนํ้าใน
การทดลอง
โดยอุปกรณ์ในการทดลองประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ
ั ๊ ญญากาศ 2). หม้อสุญญากาศ 3). หม้อต้ม 4).
ดังนี้ 1). ปมสุ
เครือ่ งมือวัดอุณหภูมแิ ละเครือ่ งมือวัดความดันสุญญากาศ 5). ระบบ
ควบคุมการทํางาน ในการทดลองเริม่ ต้นโดยการดูดอากาศออกจาก
หม้อสุญญากาศ แล้วควบคุมความดันให้คงทีไ่ ว้ จากนัน้ ให้ความร้อน
กับนํ้าในหม้อต้มจนอุณหภูมใิ นหม้อต้มคงที่ แสดงว่าอุณหภูมทิ อ่ี ่านได้
เป็ นอุณหภูมอิ มิ่ ตัวของนํ้า ณ. ความดันในจุดทีค่ วบคุมไว้
ผลการสร้างและทดสอบพบว่า ชุดทดลองทีส่ ร้างขึน้ สามารถให้คา่
อุณหภูมอิ มิ่ ตัวของนํ้าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ
ได้ใกล้เคียงกับ
ตารางไอนํ้ามาตรฐาน โดยมีความแม่นยําไม่ต่าํ กว่า 98 เปอร์เซ็นต์
Abstract
This paper presents the implement designed and used in
Mechanical Laboratory to determine the saturated points of water
under lower atmosphere pressure to compare with the point in
the standard saturated water table.
Water boiler under having a constant temperature is the
principle to observe during the experiment by using 1. a vacuum
pump, 2. a vacuum vessel, 3. a boiler, 4. thermometer and
pressure gauge, and 5. a control panel. In the experiment, air in
the vacuum vessel will be exhausted and pressure inside is set
to keep constant. Then, water in the boiler is heated until it show
a constant temperature. The constant temperature is the
temperature of the saturated water at that constant pressure set.
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The result shows that the implement designed achieves the
temperature at saturated water points correctly comparing to that
in the standard saturated water table at 98 percent.
1. บทนํา
จากลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมได้มกี ารนําสภาวะสุญญากาศ
มาใช้กนั แพร่หลายมากขึน้
เช่น
การบรรจุสนิ ค้าเกษตรภายใต้
สุญญากาศ ซึง่ การบรรจุเช่นนี้ตอ้ งอาศัยอุณหภูม ิ ความชืน้ และความ
ดันทีเ่ หมาะสม เพือ่ รักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ รวมทัง้ การจัดเก็บก็
ต้องมีการควบคุมด้วยเช่นกัน หรืองานทางด้านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เช่นการฉีดเรซิน่
ในคอยล์ของขดลวดซึง่ หากทําการฉีดทีค่ วามดัน
บรรยากาศ ออกซิเจนในอากาศจะทําความเสียหายให้กบั ชิน้ งานโดย
การแทรกตัวเข้าในเรซิน่ ทําให้เกิดฟองอากาศ เป็ นผลทําให้ชน้ิ งานไม่
สามารถใช้งานได้
ในด้านการผลิตวิศวกรของสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือหน่วยงาน
ทีใ่ ห้ความรูก้ บั ผูท้ ต่ี อ้ งการศึกษาในเรือ่ งสภาวะสุญญากาศ
และการ
เปลีย่ นแปลงสถานะของนํ้าภายใต้ความดันสุญญากาศ ซึง่ ในการศึกษา
หาความรูใ้ นเรือ่ งเหล่านี้หากทําการศึกษาในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
ก็จะทําให้ไม่สามารถมองเห็นภาพ หรือจินตนาการภาพไม่ออก ทําได้
แค่เพียงเปิดตารางไอนํ้า ซึง่ การเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ต้องสามารถพิสจู น์ให้เห็นจริงได้
เพือ่ ความเป็ นเหตุเป็ นผลในเชิง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
จริงไปปรุยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างอุปกรณ์ ทีส่ ามารถใช้เป็ นชุดทดลองในห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาจุดอิม่ ตัวของนํ้าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ เพือ่
เสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาภาคทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งาน ใน
เชิงอุตสาหกรรมต่อไป ในการออกแบบสร้างนัน้ อาศัยพฤติกรรมการ
เปลีย่ นสถานะของนํ้า ในขณะทีอ่ ุณหภูมคิ งที่ หรือทีเ่ รียกว่าอุณหภูม ิ
ั ๊ ญญากาศดูดอากาศออก
อิม่ ตัว หรือจุดเดือดทีค่ วามดันใดๆ ซึง่ ใช้ปมสุ
แล้วควบคุมความดันสุญญากาศตามทีเ่ ราต้องการโดยใช้ สวิทช์ความ
ดันสุญญากาศ ช่วยให้เครือ่ งทํางานได้อตั โนมัติ แล้วให้ความร้อนแก่ใน
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2.1 การหาค่าความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure)
จากรูปที1่ เป็ นการแสดงการหาค่าความดันสัมบูรณ์ของชุดทดลอง
ซึง่ สามารถหาได้จากการวัดความดันสุญญากาศ แล้วนําค่ามาแทนใน
สมการที่ (4) เพือ่ นําค่าความดันสัมบูรณ์ไปหาอุณหภูมอิ มิ่ ตัวจากตาราง
ไอนํ้ามาตรฐาน

นํ้าจะเดือดทีอ่ ุณหภูม ิ 100 oC หรือ จุดเดือด 100 oC เป็ นจุดเดือดของ
นํ้าทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ จากพฤติกรรมการเปลีย่ นสถานะของนํ้า
ดังกล่าวสามารถใช้เป็ นวิธกี ารในการทดลอง โดยการควบคุมความดัน
แล้วให้ความร้อนแก่น้ําจนถึงจุดอิม่ ตัว ซึง่ สังเกตได้จากอุณหภูมทิ ค่ี งที่
ในขณะการเปลีย่ นสถานะ

Co
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ทีอ่ ยูใ่ นถังสุญญากาศ จนอุณหภูมขิ องนํ้าที่ แสดงว่าอุณหภูมทิ อ่ี ่านได้
ขณะนัน้ เป็ นจุดเดือดของนํ้า ณ ความดันทีค่ วบคุมไว้
2. ทฤษฎี
การออกแบบการทดลอง
และการคํานวณในส่วนของความดัน
สัมบูรณ์ อุณหภูมอิ มิ่ ตัวหรือจุดเดือดของนํ้า ต้องอาศัยหลักการเปรียบ
เทียบ จากความดันบรรยากาศทีร่ ะดับนํ้าทะเลเพือ่ ให้ได้คา่ ความดัน
สุญญากาศทีแ่ ท้จริง ณ สถานทีท่ าํ การทดลอง ซึง่ มีหลักในการพิจารณา
ดังนี้

P=1atm
4

3

1

Patm
Pabs

Pvac

รูปที่ 2 T-v diagram for the heating process of water at constant
pressure.

Patm

Patm
Pabs
Absolute
vacuum

Pabs=0

Absolute
vacuum

รูปที่ 1 Absolute, gage, and vacuum pressures.
For Pressures Above Patm
Pgage = Pabs − Patm

v

(1)

2.3 การประมาณค่าอุณหภูมิอิ่มตัวของนํ้า
จากตารางไอนํ้าส่วนใหญ่จะเป็ นค่าช่วงกว้าง ไม่ละเอียดมากพอที่
จะสามารถเปิดหาค่าได้เลย จึงต้องประมาณค่าจากสมการที่ (5) โดย
กําหนดตัวแปรความดันสัมบูรณ์ และอุณหภูมอิ มิ่ ตัว ดังตารางที่ 1 ซึง่ ใช้
เป็ นตัวแปรในการเขียนสมการประมาณค่าของอุณหภูมอิ มิ่ ตัว

Pabs = Pgage + Patm
(2)
For Pressures Below Patm
Pvac = Patm − Pabs
(3)
Pabs = Patm − Pvac
(4)
โดยที่ Pgage คือความดันเกจ Patm คือความดันบรรยากาศ Pvac คือ

ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรในการประมาณค่าอุณหภูม ิ
Temperature (oC)
Pressure (kPa)
PA
TX
PB
TY
PC
TZ

ความดันสุญญากาศ และ Pabs คือความดันสัมบูรณ์
ค่าความดันบรรยากาศทีร่ ะดับนํ้าทะเล 1atm = 101,325 Pa =
101.325 kPa = 1.01325 bars

⎡ (T − TX )( PB − PA ) ⎤
(5)
TY = TX + ⎢ Z
⎥
( PC − PA )
⎣
⎦
โดยที่ PA คือความดันด้านตํ่ากว่าความดันควบคุม PB คือความดันที่
ควบคุม PC คือความดันด้านสูงกว่าความดันควบคุม TX คืออุณหภูม ิ

2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้า
(Phase-change
processes of water)
จากรูปที่ 2 ในกระบวนการเปลีย่ นแปลงสถานะของนํ้าทีค่ วามดัน
คงที่ ช่วงการเปลีย่ นสถานะจาก 2-3 จะเห็นว่าอุณหภูมขิ องนํ้าคงทีแ่ ละ
มีการเปลีย่ นสถานะจากของเหลวเป็ นไอนํ้า ซึง่ ณ จุดนี้เรียกว่าจุด
อิม่ ตัว สามารถเรียกได้ 2 แบบ คือ 1. อุณหภูมอิ มิ่ ตัว (saturation
temperature, Tsat) และ 2. ความดันอิม่ ตัว (saturation pressure, Psat)
ซึง่ สามารถแปลความหมายได้วา่ เป็ นจุดเดือดของนํ้าทีค่ วามดันใดๆ
หรือเป็ นความดันทีจ่ ดุ เดือดใดๆ เช่น ทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ (1atm)

อิม่ ตัวของความดัน PA , TY คืออุณหภูมอิ มิ่ ตัวของความดันควบคุมที่
ต้องการหา และ TZ คืออุณหภูมอิ มิ่ ตัวของความดัน PC
2.4 การอ้างอิ งความดันบรรยากาศ ณ สถานที่ทาํ การทดลอง
เนื่องจากในการทําการทดลองสถานทีท่ าํ การทดลองไม่ได้อยูร่ ะดับ
เดียวกันกับระดับนํ้าทะเล จึงต้องหาความดัน ณ สถานทีท่ าํ การทดลอง
เพือ่ ใช้อา้ งอิงผลการทดลอง เนื่องจากเกจวัดความดันสุญญากาศจะวัด
เป็ นค่าลบจากความดันบรรยากาศปกติ ณ ทีท่ าํ การทดลอง ซึง่ การหา
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ความดันบรรยากาศสามารถหาได้หลายวิธ ี
แต่ในการทําวิจยั ครัง้ นี้
เลือกใช้ 2 วิธ ี คือ 1. คํานวณจากความสูงของชัน้ บรรยากาศโดยใช้
ความต่างของระดับนํ้าทะเลประมาณค่าจากตารางที่ 2 และ 2. หาความ
ดันบรรยากาศโดยการต้มนํ้า ณ สถานทีท่ าํ การทดลองแล้วนําค่าทีไ่ ด้
มาประมาณค่าตามสมการที่ (5) เพือ่ หาความดันอ้างอิง
ตารางที่ 2 Variation of the standard atmospheric pressure and
the boiling (saturation) temperature of water with altitude
Atmospheric Boiling
Elevation,
pressure,
temperature,
m
o
kPa
C
0
101.33
100.0
1,000
89.55
96.3
2,000
79.50
93.2
5,000
54.05
83.0
10,000
26.50
66.2
20,000
5.53
34.5

รู ปที่ 4 ถังสุญญากาศ
3.3 หลักการทํางาน

3. การทดลอง
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทดลอง หาจุดอิม่ ตัว
ของนํ้าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ
2. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารทดลองหาจุดอิม่ ตัวของนํ้า ทีค่ วามดันตํ่ากว่า
บรรยากาศ
3. เพือ่ ใช้เป็ นอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
3.2 ขอบเขต
1. การทดลองใช้ถงั สุญญากาศขนาด 3.72 ลิตร ดังรูปที่ 4
ั ๊ ญญากาศขนาด 42 lt/min สามารถทําความดันสัมบูรณ์
2. ใช้ปมสุ
ได้ 5 kPa ดังรูปที่ 3
3. ใช้เทอร์โมคัปเปิลแบบ K ในการวัดอุณหภูม ิ
4. ใช้ฮตี เตอร์ให้ความร้อนขนาด 200 Watt 220 V
5. อุปกรณ์วดั ความดันสุญญากาศแบบดิจติ อล โตยต่อวงจรควบ
ั ้ ญญากาศ
คุมการทํางานของปมสุ

ั ๊ ญญากาศ
รูปที่ 3 ปมสุ
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รูปที่ 5 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทดลอง
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ทดลองจากรูปที่ 5 ตามหมายเลข
ทีก่ าํ กับในรูปดังนี้
1. ตูค้ วบคุมการทํางาน
2. โครงฐาน
3. โซลีนอยวาล์วควบคุมความดัน
ั ้ ญญากาศ
4. ปมสุ
5. เทอร์โมคัปเปิ ล
6. ถังสุญญากาศ
7. วาล์ว
8. กรองดักนํ้า
การทํางานของชุดทดลองเริม่ ต้นจากเติมนํ้าในหม้อต้ม ซึง่ อยูภ่ าย
ในถังสุญญากาศหมายเลข 6 แล้วครอบฝาถังให้แนบสนิทกับพืน้ เปิ ด
ั ๊ ญญากาศทํางานจนได้
สวิทช์ทต่ี คู้ วบคุมการทํางานหมายเลข 1 ให้ปมสุ
ั ๊ ญญากาศจะหยุดทํางานอัตโนมัติ จากนัน้ ก็
ความดันทีต่ งั ้ เอาไว้ ปมสุ
เปิ ดสวิทช์ทต่ี คู้ วบคุมการทํางานหมายเลข 1 เพือ่ ให้ฮตี เตอร์ทาํ งาน
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สังเกตอุณหภูมขิ องนํ้าทีส่ งู ขึน้ จนคงทีแ่ สดงว่าเป็ นจุดอุณหภูม ิ
อิม่ ตัวของนํ้า ณ ความดันทีค่ วบคุมไว้
3.2.1 ขัน้ ตอนการทดลอง
1. เติมนํ้าในหม้อต้ม
2. ปิดหม้อต้มด้วยถังสุญญากาศ
3. เปิดสวิทช์ตคู้ วบคุม
4. ตัง้ ความดันสุญญากาศค่าตัวเลขจะเป็ นเครือ่ งหมายลบ
ั ๊ ญญากาศดูดอากาศออกจากถังสุญญากาศ
5. เปิดสวิทช์ให้ปมสุ
ั ๊ ญญากาศหยุดทํางาน เปิดสวิทช์ฮตี เตอร์
6. เมือ่ ปมสุ
7. สังเกตจนอุณหภูมหิ ยุดนิ่ง
8. บันทึกค่าในการทดลอง
4. ผลการทดลอง
จากการทดสอบเพือ่ หาความดันอ้างอิง ณ วันเวลา และสถานทีท่ าํ
การทดลองได้คา่ ความดันบรรยากาศเท่ากับ 100.316 kPa
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการทดลอง
saturation
pressure absolute saturation
temperature
control
pressure temperature temperature
errors %
o
kPa
kPa
standard oC
C
-80
20.316
60
60.369
0.60
-70
30.316
70
69.290
-1.02
-60
40.316
76
75.987
-0.017
-50
50.316
81
81.401
0.492
-40
60.316
86
86.009
0.010
-30
70.316
90
90.061
0.067
-20
80.316
93
93.530
0.567
0.396
X

86.009
86

81.401
81

75.987
76

93.53
93

69.29
70

80

70
60.369
60

Saturation Temperature (

o

C)

90

90.061
90

100

60

50
20.316

30.316

40.316

50.316

60.316

70.316

80.316

Absolute Pressure (kPa)

Standard

Experiment

รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าอุณหภูมอิ มิ่ ตัวทีไ่ ด้จากการทดลองกับค่า
มาตรฐาน

จากตารางที่ 3 และรูปที่ 6 จะเห็นว่าผลของอุณหภูมอิ มิ่ ตัวทีไ่ ด้
จากการทดลอง เมือ่ เทียบกับค่ามาตรฐานมีคา่ ความผิดพลาดมากสุด
1.02% และน้อยสุด 0.01% ซึง่ คิดเป็ นค่าความผิดพลาดเฉลีย่ 0.396 %
5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า ความดันบรรยากาศ ณ วันเวลา และสถาน
ทีท่ าํ การทดลองได้คา่ ความดันบรรยากาศเท่ากับ 100.316 kPa ผลทีไ่ ด้
จากการทดลองมีคา่ ความผิดพลาดไม่เกิน 2 % แสดงว่าอุปกรณ์ทดลอง
ทีส่ ร้างขึน้
สามารถให้คา่ อุณหภูมอิ มิ่ ตัวของนํ้า ทีค่ วามดันตํ่ากว่า
บรรยากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือให้ความแม่นยําในการทดลอง
ถึง 98 % ขึน้ ไป
5.1 อภิ ปรายผลการทดลอง
ในการออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองจุดอิม่ ตัวของ
นํ้าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ และผลทีไ่ ด้จากการทดลองสามารถให้
ค่าอุณหภูมอิ มิ่ ตัวของนํ้ าทีค่ วามดันตํ่ากว่าบรรยากาศ ได้ใกล้เคียงกับ
ค่ามาตรฐานมีค่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ซึ่งค่าที่เกิดขึ้น
อาจเป็ นผลมาจากเครือ่ งมือวัดอุณหภูมทิ เ่ี ป็ นแบบทีไ่ ม่สามารถสามารถ
อ่านเป็ นค่าจุดทศนิยมได้ และความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความชืน้
อุณหภูมขิ องบรรยากาศในขณะทีท่ ดลอง
ผลการทดลองทีไ่ ด้เป็ นไปตามแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ทดลอง
ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ ทดลองที่สร้างขึน้ เป็ นอุปกรณ์ สําหรับทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
Governing equations describing the simultaneous
heat and mass transfers for a rice grain during a drying
process were solved by using a CFD code based upon the
finite volume method. The rice grain was modeled as a
continuous ellipsoid divided into three layers: hull, bran
and endosperm. Unsteady heat conduction and moisture
diffusion took place within the kernel and convective heat
and mass transfer took place between the kernel surface
and the drying air medium. The initial and boundary
conditions were given by initial temperature and moisture
distributions inside the rice kernel, temperature and
relative humidity of the heated air. The experimental
results of a thin-layer drying test were used to validate the
CFD prediction. It was found that the temperature
gradient within the grain existed only in the first few
minutes of the drying process. The moisture content
gradient, however, was the major feature that affected
drying features of the rice grain.
Keywords: CFD in paddy drying, Paddy drying, Grain
drying
1. Introduction
Rice (sometimes called paddy) is an important
agricultural product for world’s population especially in
Asia. Most of rice is harvested at high moisture content;
therefore rough rice is typically dried immediately after
harvest for it to be stored safely. Drying is a costly but
important step in rice production. Proper drying helps
improve rice grain quality and increase storage time.
Improper drying process, however, can reduce head rice
yield and milled rice quality. An ideal drying process
produces dried rice grains at a highest rate, highest
quality and lowest cost.
Drying of rough rice is a very complicated process.
A theoretical drying model needs proper governing
equations along with boundary conditions. Moisture and
heat transfers inside and outside a rough rice kernel are
two governing physical processes that occur
simultaneously and interactively since evaporation of
liquid into vapor consumes latent heat. Due to its
importance and complexity paddy drying has been an
area of intensive research. Luikov [1] postulated a set of
governing equations for rice drying which coupled the
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two transfer processes. Most researchers have applied
these equations to predict grain drying. Husain et al. [2]
presented a model of simultaneous heat and mass transfer
based on Luikov’s equations; the predicted results on
rough rice drying agreed well with the experimental data.
Numerical study was performed by Sarker et al. [3, 4]
who used finite element method to compute rough rice
drying rate. The studies indicated that the transient
moisture gradient is highest along the long axis and
located near the middle of the grain. Jia et al. [5]
developed a mathematical model and afterwards Jia et al.
[6] developed a computer simulation software using finite
element method with graphical user interface that can be
used to simulate single-kernel drying and subsequent
tempering processes as well as internal stress distribution.
Ranjan et al. [7] developed a three-dimensional (3-D)
control volume model for temperature and moisture
predictions on a rang of food materials. The overall
predictions agreed well with the available experimental
data and showed good potential for the application in
grain and food drying. Wu et al. [8] used 2D and 3D
finite volume methods to compute heat and mass transfer
inside a single rice kernel. They found that it is sufficient
to use the 2D simulation in determining important
features inside a rice kernel such as the time for the
occurring of maximum moisture content gradient.
The majority of the mentioned studies above
assumed constant convective heat and mass transfer
coefficients which is not quite an accurate representation
of nature. Kaya et al. [9] studied spatial variation of
convective heat and mass transfer coefficients of a
rectangular moist object in an external flow using a CFD
technique. They analyzed the external flow and the
temperature field around the object to predict the
variations of the convective heat transfer coefficients and
used the boundary layer analogy to compute the mass
transfer coefficients. The distributions of these
coefficients were related to the boundary conditions and
used to solve the heat and moisture transfers inside an
object. The results showed good agreement with the
experimental data taken from the literature.
So far computational drying technology is mainly a
semi-theoretical procedure where boundary data such as
heat and mass transfer coefficients are “specified” from
experimental correlations. It is highly desirable that all
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the transfer coefficients be “computed” rather than
“specified”.
The ultimate objective of this study was to
investigate the drying process of a rough rice grain by
numerical simulation where all the transfer coefficients
would be computed simultaneously with the external
flow field and the internal diffusive field of the grain. At
this stage of the study, however, complicated, external
airflow is excluded and transfer coefficients at boundaries
are specified.
2. Method
2.1 Theoretical considerations for drying
The modified form of the Luikov’s set of equations
mentioned above was used in this study. The assumptions
used together with the mathematical models are as
follows: (1) the rice kernel is a continuous ellipsoid
divided into three layers: hull, bran and endosperm (Fig.
1 and 2). (2) The heat conduction and moisture diffusion
processes are unsteady and (3) heat and mass transfer
coefficients are specified at grain boundary. (4)
Shrinkage or deformation of the rice kernel during drying
is negligible. (5) No heat generation inside the rice
kernel, and (6) no effects of radiation. From the above
assumptions, the governing equations describing the
conservation of heat inside a grain has the following
form:
∂
ρ g c g T = ∇ ⋅ (λ∇T )
(1)
∂t
where T is temperature [°C], t is time [sec], ρg is kernel
density [kg⋅m−3], cg is rice specific heat capacity
[J⋅kg−1⋅°C−1], and λ is thermal conductivity [W⋅m−1⋅°C−1].
Likewise, the Fick’s diffusive equation [1] or the
moisture transport equation can be written as:
∂
ρ g Φ = ∇ ⋅ ρ g DΦ ∇Φ
(2)
∂t
where Φ is moisture content [dry basis, d.b. (defined as
the water per dry mass of the solid body)], and DΦ is
diffusion coefficient [m2⋅s−1].

(

(

)

)

(

Correlations for ht, hm, λ, ρg, cg, DФ and Φe are now
presented. Lague and Jenkins [10] used the following
equations to determine ht, hm, λ, ρg and cg.
ht = 16.09 + 65.87 × u 0.53
(6)
hm = 0.01959 + 0.08073 × u 0.553
where u is mean velocity of the air [m⋅s−1].
(0.0637 + 0.0958 × Φ ave )
λ=
(0.656 − 0.475 × Φ *ave )

(8)

where Φave is average moisture content of the rice kernel
in kg-water/kg-dry-grain and Φ*ave is average moisture
content in kg-water/kg-wet-grain, wet basis [w.b.].
1456 + 705 × Φ ave
ρ i = Ai ×
(9)
1 + Φ ave
where Ai are constants for endosperm, bran, and hull
layers equaling to 1.257, 1.493, and 0.532, respectively.
The specific heat models were adopted from Lague and
Jenkins [10], as follows:
cendosperm = 1180 + 3766 × Φ *ave
(10)
0.125
1
0.875
−
1201 + 3807 × Φ *ave c endosperm

cbran =

c hull =

0.2
1
0.1
0.7
−
−
1109 + 4477 × Φ *ave cbran c endosperm

(11)

(12)

The kernel moisture diffusivities were calculated using
the formulas from Lu and Siebenmorgen [11]:
⎡ − 5289.5 ⎤
1.6163
(13)
× exp ⎢
Dendosperm =
⎥
3600
⎣ Tave + 273.15 ⎦

)

2.2 Boundary and initial conditions
For the conservation of heat equation, the boundary
condition is,
∂T
−λ
= ht (T − Ta )
(3)
∂n
where n is the normal direction to the rice surface, ht is
convective heat transfer coefficient [W⋅m−2⋅°C−1], and Ta
is ambient temperature. For the conservation of mass
equation, the boundary condition is,
∂Φ
(4)
− DΦ
= hm (Φ − Φ e )
∂n
where Φe is equilibrium moisture content of the grain in
the surrounding air and hm is convective mass transfer
coefficient [m⋅s−1]. The initial conditions for both
equations are:
Φ = Φ 0 , T = T0
(5)
where Φ0 is initial moisture content of the kernel and T0
is initial temperature of the kernel.

(7)

Dbran =

⎡ − 7042.5 ⎤
110.969
× exp ⎢
⎥
3600
⎣ Tave + 273.15 ⎦

(14)

Dhull =

⎡ − 6000.5 ⎤
3.0101
× exp ⎢
⎥
3600
⎣ Tave + 273.15 ⎦

(15)

where Tave is average temperature of the rice kernel. For
the equilibrium moisture content of the drying air, the
value in ASAE Standards [12] was used:
Φ e = 0.29394 − 0.046015 ln[−(Ta + 35.703) ln( RH )] (16)
where RH is relative humidity of drying air in decimal.
2.3 Experimental Data
Experimental data on thin layer drying of rice
conducted by Cnossen and Siebenmorgen [13] and Yang
et al. [14] were used to verify the present simulation. The
conditions used in the experiment are as shown in Table
1. The initial temperature of the rice kernels in all cases
was set at 29°C and the velocity of the air blown to the
thin layer of rice was set as 0.11 m⋅s−1.
Table 1. Drying condition of thin-layer dying tests.
Case
I.
II.
III.

Ta (ºC)
60
42
38
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%RH
17
30
47

M0 %[w.b.]
21.1
16.4
21.3
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2.4 Dimensions
In this study, it is assumed that the rice kernel is an
ellipsoid as shown in Fig. 1.

Figure 1. The volume of the ellipsoid with semi-axes a b c
Long-grain Cypress rice was used in this study. The
ellipsoid assumes the following dimensions: 8.83 mm in
the longitudinal axis, 2.48 mm in the short axis and 1.92
mm in the shortest axis [8]. Figure 2 depicts these
dimensions together with the three-layer structure.

Figure 2. Dimensions of the hull, bran and endosperm
within a single rice kernel (1/4 section).
2.5 Simulations
The Computational Fluid Dynamics code [15] was
chosen to carry out the simulation of the drying process.
For this purpose, the CFD code solves the conservation
and the transport equations by using finite volume
method. The computational grid was generated using
unstructured tetrahedral mesh methodology. The single
rice kernel was modeled as axis-symmetry where the
centerline along the longitudinal axis is the axis of
symmetry. The axis-symmetric characteristic of the
problem was simulated by a 2D computational domain
with a wedge of 15º formed in the third direction (see
Fig. 3). Due to symmetry, only a quarter of the entire
cross section was computed. The domain was discretized
into 4,881 triangular elements with a total of 1,487 nodes.
The CFD code solves two transport equations for two
unknowns: temperature and moisture content. Timedependent simulations were performed with time step
size equaling to (i) 1 sec. for the early stage of drying; (ii)
1 min. afterward; this is to be consistent with the rates of
drying in those drying intervals.

specified were the values of the temperature and moisture
concentration of the grain and the surrounding air.
Afterward, temperature and moisture boundary
conditions, as indicated in Eq. (3) and (4), were employed
at the outer surface of the grain. The ‘symmetry’
boundary conditions were applied at the high-θ and low-θ
planes, and at the cross sectional face of the wedge. All
the test cases were computed until residuals of all
equations converges. Moreover, convergence of the
simulation was reassured by monitoring the mass
conservation of the flow field.
3. Results and Discussion
The comparison of the temperature at the center of
the kernel with the experimental data of Yang et al. [14]
is shown in Fig. 4. In the original computation
(Simulation 1) the differences between the two results are
quite large, especially at the early stage of drying. The
disagreement was believed to result from the
inappropriate values of the various parameters that were
not measured specifically for the Cypress rice used in the
experiment. The formulas for the properties of rice were
obtained from the literatures; for example the mass
diffusion coefficient was developed for the rice variety
‘Newbonnet’. There are a few parameters related to the
heat transfer rate, namely, the specific heat of rice cg, the
thermal conductivity λ, and the convective heat transfer
coefficient ht. A correction was made to cg by multiplying
a correction factor obtained by trial and error. In Fig. 4,
‘Simulation 1’, ‘Simulation 2’ and ‘Simulation 3’
represents the simulated result where cg was multiplied
by 1.0, 0.8 and 0.6, respectively. It can be seen that the
results of ‘Simulation 3’ agree best with the experimental
data. Other parameters had also been varied but did not
contribute to significant changes of the temperature
profile. Note that the temperature of the kernel center
reached the drying air temperature within about 2
minutes. This rapid temperature rise results in high
thermal stress which could damage the grain kernel [4].

Figure 3. Unstructured grid using for 15 degree wedge,
axisymmetric computational domain.
Proper initial and boundary conditions are needed for
a successful computational work. The initial conditions
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Figure 4. Measured and simulated center temperature of a
rough rice kernel at 60°C drying air and 17% RH.
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Numerical calculations were executed for the three
drying cases as indicated in table 1. As in the case of
temperature, preliminary results showed a large
difference in average moisture contents. Convective mass
transfer coefficient hm and mass diffusion coefficient DΦ
are major parameters that are related to mass transfer
rates. To this end, a correction was made to DΦ by
multiplying it with a correction factor in a whole grain
while keeping the convective mass transfer coefficient
unchanged. Comparisons of the average moisture
contents of a whole kernel for the three cases are shown
in Figs. 5−7. ‘Simulation 1’ and ‘Simulation 2’ represent
the simulated result without and with a correction to DΦ,
respectively. Case I in Fig. 5 was not corrected; cases II
in Fig. 6 was corrected by 1.2 and case III in Fig. 7
corrected by 1.8. It can be seen that the correction factors
help improve the predictions to be comparable with the
experimental data. The correction factor for the mass
diffusion coefficient, cD, could be related to the drying air
temperature in a quadratic form as:
c D = 17.1727 − 0.6348Ta + 0.00606Ta2
(19)
The gradients of moisture have been identified as the
major source in fissuring of a rice grain. Sharp decreases
in moisture contents could be observed during the first
few minutes of drying period; afterward the moistures
decrease much slower. This behavior is well known in
rice drying and it was predicted very faithfully by the
computation.
Various researchers have reported that a combination
of moisture and temperature gradients produce greater
stress levels in grain. Because the temperature gradient
only exists in the first few minutes of drying process; thus
it should have less effect on fissuring than the moisture
content gradients; therefore, most researchers [3,7,14]
omitted reporting temperature profiles. On the contrary,
the contribution of moisture content gradients is
comparatively small in the early stage of drying when the
moisture removal from the kernel is limited, but becomes
more pronounced as drying proceeds [16].

Figure 5. Measured and simulated moisture contents for
60°C drying air and 17% RH.

Figure 6. Measured and simulated moisture contents for
42°C drying air and 30% RH.

Figure 7. Measured and simulated moisture contents for
38°C drying air and 47% RH.
In order to examine the moisture and thermal gradients in
detail, it is important to know the temperature and
moisture distributions in the kernel.
One advantage of CFD is that temperature and
moisture fields over the whole computation domain at
each time step are available. The temperature distribution
within the kernel after 30 sec. of case I is shown in Fig. 8.
It shows that in the initial stage of drying, there exists a
big temperature difference between the surface and the
interior of the rice kernel (the temperature difference is
about 5ºC after 30 sec.) As the drying process continues,
the temperature distribution levels off rapidly. Therefore,
the drying process needs to be managed carefully in order
to minimize the damage that may arise form the thermal
stress within the kernel.
Calculation of maximum temperature gradients were
also carried out in this study. Here, temperature gradient
is defined the temperature difference between the outer
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bran node and the center node of the grain kernel divided
by the distance between them. The temperature gradient
along the two axes (long and short axes) is shown in Fig.
9. It is seen that the maximum temperature gradient
appeared within 5-10 sec. after the onset of drying and
the temperature gradients leveled off after 2 min., this
agrees with the findings reported by Yang et al. [14]. It
can also be seen that the maximum temperature gradient
along the short axis is nearly double that of along the
long axis. Because the maximum temperature gradient
only occurs during the first few minutes of drying,
therefore if high drying air temperature is used, the
drying process should be managed carefully in order to
lower the gradient.

Figure 10. Simulated moisture contours for case I
at 80 min.

Figure 8. Simulated temperature contours after 30 sec.
for case I in table 1.

Figure 11. Moisture contents at the three specified
nodes of case I.

Figure 9. Temperature gradients of case I in table 1.
Contrary to the temperature distribution, the moisture
distribution within the kernel drops slowly as in portrayed
in Figs. 10-11. The computed moisture contents at three
selected nodes in the rice kernel under drying condition
of case I is illustrated in Figure 11. Since the drying
process took place from the outer shell to the interior of
the kernel, the moisture contents of the center node were
almost unchanged during the first 20 min. before it
decreased slowly afterward. The moisture contents at the
shell of the short axis node decreased more quickly than
at the long axis node.
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The moisture gradient is the driving force for
moisture diffusion from the inner layers to the surface.
The rice grain is hygroscopic and presents dynamic
physical response to moisture and temperature changes in
the surrounding air. A wet grain surface desorbs moisture
in a relatively dry air. This occurs when the vapor
pressure at the surface of a grain is higher than vapor
pressure in the surrounding air. The moisture gradient
within the kernel continues to increase cause an increase
in drying rate. Sarker et al. [4] and Yang et al. [14] found
that moisture content gradients inside the rice kernel had
great effects on rice grain quality. The moisture content
gradient is defined as the moisture content difference
between the outer bran node and the center node of the
grain kernel divided by the distance between them. Figure
12 shows the moisture content gradient along the two
axes under the drying condition of case I, the maximum
value was reached at 45 min. along the short axis. It is
confirmed that the maximum moisture content gradient
exists along the short axis, as reported by Sarker et al. [4].
A steep increase in moisture content gradient appeared in
the early stage, followed by a gradual decline. Therefore,
proper techniques such as tempering and intermittent
drying should be adopted in order to ease the problem of
fissuring and therefore improve milled grain quality after
drying.
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5.

6.

7.

8.
Figure 12. Moisture contents gradient of case I.
9.

4. Conclusion
The coupled heat and mass transfers inside a single
rice kernel during drying were simulated by using CFD to
solve temperature and moisture content equations.
Theoretical predictions of local temperature and average
moisture content of rice kernels were verified by
experiment data. The predicted temperature and moisture
distributions agree well with the measured data. The
maximum moisture content gradient and maximum
temperature gradient are found to occur along the short
axis of a rice kernel. The effect of temperature gradients
only exist in the initial stage of drying (about 2 min.) The
maximum moisture content gradient occurs much later
than the maximum temperature gradient, at about 45 min.
CFD simulation, if used properly, could be used quite
accurately to analyze and improve efficiency and quality
in grain drying.
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บทคัดย่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค(กฟภ.)ได้นํา Neutral Grounding Resistor
(NGR) มาติดตัง้ ใช้งานในสถานีไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เพื่อลดผลกระทบจากปญั หาแรงดันไฟฟ้าตกชัวขณะ
่
(Voltage Dip)
แต่จากการใช้งาน กลับพบป ญั หาเกิดชํารุดลุกไหม้ภายในตู้ในหลาย
สถานีฯ สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไหลผ่าน NGR อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน อันเนื่องมาจากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลง
ดินแบบ High Impedance Fault หรืออาจเกิดจากกระแสไหลไม่สมดุล
(Unbalanced Current) ทําให้เกิดความร้อนสะสมภายในตูป้ ระกอบกับ
การระบายอากาศในตูท้ ไ่ี ม่เพียงพอ ดังนัน้ เมื่อมีความร้อนสะสมจนเกิน
ขีดจํากัดของอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ เช่น สายไฟ, ปลักไฟ จะทนได้
จึงเกิดการหลอมละลายและบิดงอ
งานวิจยั นี้ขนั ้ ต้นได้ศกึ ษาถึงการร้อนขึน้ ของ Neutral Grounding
Resistor (NGR) อันเนื่องมาจากการทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลผ่าน NGR ลง
ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทําการทดลองจ่ายกระแสผ่านตัว NGR ซึง่
พบว่าอุณหภูมขิ อง NGR จะเพิม่ ขึน้ สัมพันธ์กบั กระแสทีจ่ า่ ยให้ โดยที่
ถ้าจ่ายกระแส 25 แอมป์ผา่ น NGR อย่างต่อเนื่อง พบว่า อุณหภูมขิ อง
NGR จะมีค่าเป็ น 60.9 องศาเซลเซียสภายในเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
จากนัน้ ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้มาศึกษาการไหลของอากาศและการกระจายตัว
ของอุ ณ หภู ม ิข องอากาศภายในตู้ NGR ด้ว ยระเบีย บวิธ ีเ ชิง ตัว เลข
พบว่าทีอ่ ุณหภูมขิ อง NGR 60.9 องศาเซลเซียส จะทําให้อุณหภูมทิ ผ่ี วิ
ด้านบนของตูส้ งู ขึน้ เป็ น 52 องศาเซลเซียส ทัง้ นี้การจําลองจะพิจารณา
ผลจากการถ่ายเทความร้อนจาก NGR ไปยังอากาศโดยรอบเพียงอย่าง
เดียว ไม่ได้คดิ ผลจากผนังของตู้ท่ไี ด้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์อนั
เนื่องมาจากการทีต่ ู้ NGR ต้องตัง้ อยูก่ ลางแจ้ง ซึง่ ถ้าเมือ่ รวมผลของการ
ถ่า ยเทความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังผนัง ตู้ ยิ่ง ทําให้อุณ หภูมทิ ่ผี วิ
ด้า นบนของตู้จ ึง สูง ขึ้น จนเกินพิก ัด ของฉนวนสายไฟฟ้ า แรงตํ่า และ
อุปกรณ์ประกอบภายในตูท้ จ่ี ะทนไหว จึงทําให้เกิดการเสื่อมสภาพเกิด
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การหลอมละลาย จนเป็ นสาเหตุให้เกิดการลุกไหม้ตามมาได้ การศึกษา
นี้ยงั ได้นําเสนอการปรับปรุงการระบายความร้อน โดยเพิม่ การติดตัง้
พัดลมระบายอากาศขนาดเล็กที่ด้านข้างของตู้ ซึ่งจากผลการจําลอง
พบว่า สามารถทําให้อุณหภูมทิ ผ่ี วิ บนของตูม้ คี า่ ลดลงอย่างพอเพียงทีจ่ ะ
ไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
Abstract
The Provincial Electricity Authority (PEA, Thailand) has been
installed Neutral Grounding Resistor (NGR) at substation which
located in the industrial zone for reducing voltage dip problem.
There found that NGRs and devices inside the cabinet were
damaged because of fire in many substations. The causing of
high impedance fault or unbalance current was continuously
flowing through NGR that effected to the rising of the temperature
of NGRs inside the cabinet.According to the less ventilation
system, temperature of air inside the cabinet was high due to
heat collecting that will make some of the low voltage power
cable and accessories in the cabinet were damaged by melting or
deterioration of their insulation.
This research wants to study of heat rising inside the cabinet
of Neutral Grounding Resistor (NGR) because of high impedance
fault or unbalance current continuously fed through the earthing
system via NGR.So the test was followed by 25 ampere,electric
current was continuously fed to NGR in order to find out the
relationship between current and temperature of NGR. After the
test, we found that the temperature of NGR was 60.9oC within 1
hour after supplying 25 ampere. This result was used to set in
the flow simulation model. Simulation’s results found that the
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maximum temperature of air at the top of the cabinet was 52oC
when NGR’s temperature was set at 60.9oC. The maximum
temperature inside cabinet will increase if the effect of radiation
from the sun is added.So that will be causing the ignition of fire
and the deterioration of many devices inside the NGR cabinet. In
order to improve air ventilation for the NGR cabinet, the
ventilation fan is suggested.From the improved model with fan,
the result show that the maximum at the top cover of the cabinet
was reduced enough to prevent damage of devices and NGR in
the cabinet.
Keyword: NGR, ventilation, CFD

1.บทนํา
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค(กฟภ.)ได้นํา Neutral Grounding Resistor
(NGR) มาติดตัง้ ใช้งานในสถานีไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เพือ่ ลดผลกระทบจากปญั หาแรงดันไฟฟ้าตกชัวขณะ(Voltage
่
Dip) แต่
จากการใช้งานกลับพบปญั หาเกิดชํารุดลุกไหม้ภายในตูใ้ นหลายสถานีฯ
สาเหตุเบือ้ งต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไหลผ่าน NGR อย่างต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลานานอันเนื่องมาจากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินแบบ High
Impedance Fault หรืออาจเกิดจากกระแสไหลไม่สมดุล (Unbalanced
Current) ทําให้เกิดความร้อนสะสมภายในตู้ ประกอบกับการระบาย
อากาศในตู้ท่ไี ม่เพียงพอ ดังนัน้ เมื่อมีความร้อนสะสมจนเกินขีดจํากัด
ของอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ เช่น สายไฟ, ปลักไฟ จะทนได้จงึ เกิดการ
หลอมละลายและบิดงอ
William L. และคณะ [1] ได้มกี ารศึกษาถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิด
การผิดพลาดทางกล (Mechanical failure) ใน NGR อันเนื่องมาจาก
เกิด Single Line to Ground fault ในระบบ แล้วเป็ นผลให้เกิดการสันที
่ ่
ความถีส่ ูงระหว่าง NGR inductance และ Coupling capacitance
ระหว่าง Phase-to-neutral ของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง ทําให้เกิด
แรงดันสูงตกคร่อมที่ NGR จนเกิดความร้อน เป็ นผลให้ตวั NGR ชํารุด
ลูก ถ้ว ยแตก อย่า งไรก็ตามงานวิจยั ดัง กล่ า วยังไม่ได้ก ล่ า วถึง กรณีท่ี
ฉนวนสายไฟฟ้าแรงตํ่าและอุปกรณ์ ประกอบภายในตู้เกิดเสื่อมสภาพ
หลอมละลายและบิดงอเนื่องมาจากความร้อนโดยทีอ่ ุปกรณ์ NGR ยัง
ไม่ได้เกิดชํารุดเสียหาย
T.H. Gillman [2] ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการเกิดไฟไหม้อนั เนื่องมาจาก
การผิดพลาดทางกลและทางไฟฟ้ า (Mechanical and electrical
failures) สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1.1 การจุดติดไฟเนื่องจากสาเหตุทางกล (Mechanical sources)
อันได้แก่ การเกิดความร้อนเนื่องจากการเสียดทาน การเกิดความร้อน
จนสูงเกินอุณหภูมจิ ุดติดไฟของวัสดุนัน้ ๆ รอยถลอกหรือรอยตัดของ
สายไฟฟ้า หรือฉนวนเสื่อมสภาพทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การรั ่วของ
ก๊าซหรือของเหลวทีต่ ดิ ไฟได้ การเกิดสนิมทีข่ วสั
ั ้ มผัสทางไฟฟ้า
1.2 การจุดติดไฟเนื่องจากสาเหตุทางไฟฟ้า (Electrical sources)
อัน ได้แ ก่ การเกิด ประกายไฟ การเกิด ความต้า นทานสูง ที่จุ ด เกิด

ประกายไฟ ความร้อนภายนอกสูงเกินค่าความเป็ นฉนวนของอุปกรณ์
จะทนได้ การเกิดคายประจุของไฟฟ้าสถิต
จากการศึกษา พบว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้งานโดยส่วนใหญ่จะระบุ
ข้อกําหนดของอุปกรณ์ (Specification) ว่าสามารถใช้งานได้ทอ่ี ุณหภูม ิ
สูงสุดเท่าใด (Maximum Ambient Temperature) ขัน้ ตอนการออกแบบ
การระบายอากาศของตู้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าส่ ว นใหญ่ จ ึง มัก จะเป็ น การ
ออกแบบจากผูผ้ ลิต การพิจารณาถึงอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ในตู้อุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็ นการออกแบบจากผูผ้ ลิตไม่เป็ นที่เผยแพร่ในเชิงวิชาการ
มากนัก บางผู้ผลิตได้มกี ล่าวถึงไว้แต่ไม่ละเอียดนัก เช่น ABB :
Switchgear Manual [3] ได้มกี ล่าวถึงแนวทางการคํานวณอุณหภูมทิ ่ี
เกิดขึน้ ในตูอ้ ุปกรณ์ไฟฟ้า (Temperature Rise In Enclosed Switch
Boards) โดยอ้างอิงมาตรฐาน DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part
500) พบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมทิ ท่ี าํ ให้อากาศภายในตูร้ อ้ นแปร
ตรงกันกับความร้อนที่เกิดขึน้ ภายในตู้ และแปรผกผันกับอุณหภูม ิ
พื้นผิวที่เกิดจากการกระจายตัวของความร้อน (Heat dissipation
surface temperature)
Hoffman Enclosure Inc. [4] ได้พบว่ามีตวั แปรหลายตัวทีม่ ผี ลทํา
ให้อุณหภูมทิ ่ผี นังตู้ภายในเพิม่ ขึ้นจะประกอบด้วยความร้อนจากดวง
อาทิ ต ย์ ท่ี ต กกระทบ ขนาดตู้ ชนิ ด หรือ วัส ดุ ท่ี ใ ช้ ทํ า ตู้ สีท่ี ใ ช้ ท าตู้
อุณหภูมแิ วดล้อมสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ความร้อนที่เกิดขึน้ จากอุปกรณ์นัน้ ๆ
และการเกิ ด ความร้ อ นสะท้ อ นกลับ ของสิ่ง แวดล้ อ มโดยรอบ การ
ออกแบบการระบายความร้อนภายในตู้จงึ ต้องคํา นึง ถึง องค์ป ระกอบ
เหล่านัน้ ด้วย
ผลการทดลองเกีย่ วกับการเกิดไฟไหม้ในตูอ้ ุปกรณ์ไฟฟ้า (Fire in
Electrical Cabinets) มีค่อนข้างน้อยเช่นกัน J.Mangs [5] ได้ทาํ การ
ทดลองเพือ่ หาปริมาณความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ในการเกิดไฟไหม้ในตูอ้ ุปกรณ์
ไฟฟ้า (Rate of Heat Release) เพือ่ หาอัตราการสูญเสียมวล (Mass
Loss), ปริมาณ CO, CO2, ก๊าซและควันทีเ่ กิดขึน้ , รวมถึงวิเคราะห์
อุณหภูมทิ ผ่ี นัง (Wall Temperature)
นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั ของ Keski-Rahkonen O.และคณะ[6]
ที่ไ ด้ทํา การทดลองเพื่อ ที่จ ะวิเ คราะห์ห ากลไกการเกิด จุ ด ติด ไฟของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Fire Ignition) เกีย่ วกับการเกิดไฟไหม้ในตู้
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ผลการวิจ ยั ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า การเกิด ลุ ก ไหม้ม กั เกิด จาก
สายไฟฟ้าภายในตูเ้ กิดลัดวงจร หรือชํารุด ส่วน S.Me’lis และคณะ [7]
ก็ไ ด้ทํา การศึก ษารูป แบบการเกิด ติด ไฟของตู้อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายใต้
CARMELA Experimental Program โดยได้มกี ารทดลองเพือ่ จําลอง
รูปแบบปรากฏการณ์การเกิดไฟไหม้ในตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและพบว่าช่อง
เปิ ดสําหรับระบายอากาศภายในตู้มคี วามสําคัญอย่างยิง่ ต่อการเกิดติด
ไฟ
สถิตกิ ารเกิดเหตุการณ์ตู้ NGR ลุกไหม้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.) มีจาํ นวน 6 สถานีฯคือ สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 1, สถานีไฟฟ้า
บ่อวิน 2 ,สถานีไฟฟ้าระยอง 2 ,สถานีไฟฟ้าคลองขวาง ,สถานีไฟฟ้า
ลําพูน 3 และสถานีไฟฟ้า เขาย้อย ส่วนหลายสถานีฯ เกิดปญั หา
สายไฟฟ้ าวงจรแรงตํ่ า และสายไฟฟ้ าควบคุ ม เกิด หลอมละลายอัน
เนื่องมาจากความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายในตู้ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
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รูปที่ 1 ตู้ NGR หลังจากการลุกไหม้ทส่ี ถานีไฟฟ้าเขาย้อย

รูปที่ 3 ตัวอย่างตู้ NGR ทีต่ ดิ ตัง้ ในสถานทีจ่ ริง
2.2 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
งานวิจยั นี้ได้ทําการศึกษาการกระจายตัวของอุ ณหภูมภิ ายในตู้
NGR ด้วยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข โดยอาศัยโปรแกรม Fluent ซึ่ง
แบบจําลองของตูแ้ ละตัว NGR แสดงในรูปที่ 4 ด้านล่าง

NGR
รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่าเกิดหลอมละลายภายในตู้ NGR
การที่ ค วามร้อ นภายในตู้ สู ง เกิ น พิก ัด ของสายไฟฟ้ าแรงตํ่ า
นอกจากเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดสายไฟและอุปกรณ์ประกอบหลอมละลาย
แต่ยงั มีผลทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ นัน้ ๆลดลง อย่างไรก็ตาม
สาเหตุของการที่ NGR เกิดชํารุดลุกไหม้ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ
ประกอบกัน งานวิจยั นี้เป็ นเพียงการศึกษาการกระจายตัวของความร้อน
ที่สะสมภายในตู้ NGR เท่านัน้ ซึ่งสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้กบั
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆทีจ่ ะต้องติดตัง้ ภายในตูก้ ลางแจ้งได้เช่นกัน

2.ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลทัวไปของ
่
NGR ทีถ่ กู ศึกษา
ตูแ้ ละตัว NGR ที่ กฟภ. นํามาใช้งานเป็ นแบบตู้ตดิ ตัง้ ภายนอก
อาคาร ภายในตูม้ กี ารติดตัง้ ตัว NGR ชนิดพิกดั แรงดัน 12.7 กิโลโวลต์
ตัว NGRทํามาจาก NiCr 3020 ความต้านทานรวมทัง้ หมด 12.7 โอห์ม
ทนกระแสสูงสุดในกรณีเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) ได้ 1000
แอมป์ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที และทนกระแสไหลต่อเนื่องได้ท่ี
10 แอมป์ และทนความร้อนได้สงู ถึง 760 องศาเซลเซียสในกรณีเกิด
การลัดวงจรได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัว NGR นอกจากนัน้ มีการ
ติดตัง้ Disconnecting Switch, Current Transformer และอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงตํ่า เช่น ไฟแสงสว่าง , อุปกรณ์ทาํ ความร้อน (Heater) และ
แผงวงจรควบคุม ตัวตูท้ าํ จากเหล็กหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ขนาด
กว้าง 2.2 เมตร ลึก 2.8 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีระดับการป้องกัน
IP54 โดยมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กปิ ดด้วยตะแกรงลวด จํานวน 8
ช่อง ดังแสดงในรูปที่ 3

ช่องเปิด
ระบายอากาศ

รูปที่ 4 แบบจําลองตู้ Neutral Grounding Resistor
ในแบบจําลอง ตัว NGR ทัง้ หมดจะถูกพิจารณาให้มอี ุณหภูมคิ งที่
อัน เนื่ อ งมาจากการเกิด กระแสไฟฟ้ าลัด วงจรลงดิน แบบ
High
Impedance Fault อย่างต่อเนื่องซึง่ ส่งผลให้เกิดการสูงขึน้ ของอุณหภูม ิ
ในตัว NGR และอากาศภายในตู้ โดยทีอ่ ากาศสามารถไหลเข้าหรือออก
จากช่องเปิ ดทัง้ 8 ช่องทีเ่ ปิ ดสูภ่ ายนอก ผนังของตูก้ ําหนดให้เป็ น Wall
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้จะพิจารณาผลจากการถ่ายเทความร้อนจาก
NGR ไปยังอากาศโดยรอบเพียงอย่างเดียว ไม่ได้คดิ ผลจากผนังของตูท้ ่ี
ได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์อนั เนื่องมาจากการทีต่ ู้ NGR ต้องตัง้ อยู่
กลางแจ้ง การเกิดความร้อนสะท้อนกลับของสิง่ แวดล้อมโดยรอบและ
ขนาดตู้ ชนิดหรือวัสดุทใ่ี ช้ทาํ ตู้ สีทใ่ี ช้ทาตู้ ซึง่ ในการศึกษาการไหลของ
ั ่ ่ ว นที่ส ภาวะคงตัว
อากาศภายในกํ า หนดให้เ ป็ น การไหลแบบป นป
(Steady) แบบอัดตัวไม่ได้ในระบบพิก ดั ฉาก 3 มิติซ่ึง มีสมการที่
เกีย่ วข้องดังนี้
1) สมการกฎทรงมวล (Continuum equation)
∂ρ
∂t
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ur
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2) สมการโมเมนตัม (Momentum Equations)
∂
∂t

ur
uv
( ρ V ) + ∇ .( ρ V )

= −∇ p +

Degree
(Celcius)
100.0

ur uur
∇ .(τ ) + ρ g + F

3) สมการพลังงาน (Energy Equation)

80.0

r
r
∂
( ρ E) + ∇.(υ ( ρ E + p)) = ∇.(keff ∇T − ∑ h j J j + (τ ⋅υ )) + Sh
∂t
j

ั ่ ว่ น (Standard k-ε
4) สมการ k-ε มาตราฐานสําหรับการไหลปนป
ั
่
่
model) แบบจําลองการปนปวนทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ประกอบไป
ด้วยสมการ 2 สมการ แสดงการเคลือ่ นทีแ่ บบพิเศษทีแ่ สดงถึงคุณสมบัติ
ั ่ ว่ น โดยพิจารณาถึงผลกระทบเช่น การพาและ
ของการไหลแบบปนป
ั ่ ่วนของพลังงาน ตัวแปรของการเคลื่อนทีท่ พ่ี จิ ารณา
การแพร่แบบปนป
ถึงหลักๆมี 2 ตัวแปรคือ Turbulent kinetic energy ทีจ่ ะบ่งบอกถึง
ั ่ ว่ น และ dissipation ทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงระดับ
พลังงานของความปนป
ั ่ ว่ นดังนี้
ความรุนแรงของความปนป
ั ่ ว่ น (Turbulent Kinetic
4.1) สมการพลังงานจลน์ของความปนป
Energy Equation)
μt ∂k ⎤
∂
∂
∂ ⎡
( ρk ) +
( ρkui ) =
⎢( μ + )
⎥+
∂t
∂xi
∂x j ⎣⎢
σ k ∂x j ⎦⎥
G k + G b − ρ ε − YM + S k

ั ่ ว่ น
4.2) สมการอัตราการแพร่ของพลังงานจลน์ของความปนป
(Dissipation Rate Equation)
μ ∂ε ⎤
∂
∂
∂ ⎡
( ρε ) +
( ρεui ) =
⎢( μ + t )
⎥+
∂t
∂xi
∂x j ⎢⎣
σ ε ∂x j ⎥⎦
C 1ε
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(G
k
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Temperature,NGR 4.875 Ohm,40A
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เมือ่ C1ε = 1.44, C 2ε = 1.92, Cμ = 0.09, σk = 1.0, σε = 1.3
และ Turbulent viscosity, μt หาได้จากสมการ
k 2 เมือ
่ Cμ เป็ นค่าคงที่
μt = ρC μ
ε

60.0
40.0
20.0
0.0

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Time(min)

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องตัว NGR กับเวลาที่
เปลีย่ นไปเมือ่ มีการจ่ายกระแสอย่างต่อเนื่องขนาด 40 แอมป์ 360 โวลต์
จากผลการจ่ายกระแสให้กบั ตัว NGR อย่างต่อเนื่องคงทีจ่ ะเกิดการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมขิ องตัว NGR และจะเข้าสูส่ ภาวะคงทีเ่ มือ่ เวลาผ่าน
ไปโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่
ดังนัน้ ในการตัง้ ค่าของอุณหภูมขิ องตัว NGR
ในตู้ NGR ของแบบจํ า ลองจะถู ก ตัง้ ค่ า ให้ ค งที่ท่ีค่ า ๆหนึ่ ง โดยค่ า
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้นนั ้ จะถูกพิจารณาจากการจ่ายกระแสขนาด 25 แอมป์ผา่ น
NGR ขนาด 12.7 โอห์ม เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั ่วโมง ซึ่งขนาดของ
กระแสไฟฟ้า 25 แอมป์นัน้ เป็ นค่ากระแสโดยเฉลี่ยอันเนื่องจากเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินแบบ High Impedance Fault ซึง่ ผลการ
ทดลองถูกแสดงในรูปที่ 6
Degree
(Celcuis)
70.0

Temperature of NGR ,12.7 Ohm,25A
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3.วิ ธีดาํ เนิ นการ
การกําหนดอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการตัง้ ค่าอุณหภูมขิ องตัว NGR นัน้
ได้จากการทดลองเพือ่ ศึกษาถึงการร้อนขึน้ ของ NGR ซึง่ ทําโดยจ่าย
กระแสต่อเนื่อง 40 แอมป์ แรงดัน 360 โวลต์ ผ่านตัว NGR โดยใช้หม้อ
แปลงทดสอบขนาด 25 kVA แล้ววัดอุณหภูมโิ ดยใช้เทอร์โมคัปเปิ ล
ติดตัง้ ที่ NGR การเก็บข้อมูลใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data
Acquisition MW100 ช่วยในการเก็บข้อมูล จากการทดลองพบว่า
อุณหภูมเิ พิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสํา คัญกับกระแสที่จ่ายให้และเข้าสู่สภาวะ
คงทีท่ ค่ี า่ หนึ่ง ดังแสดงตามกราฟในรูปที่ 5
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รูปที่ 6 แสดงการร้อนขึน้ ของ NGR ขนาด 12.7 โอห์ม เมือ่ จ่ายกระแส
อย่างต่อเนื่องขนาด 25 แอมป์
ซึง่ จากการทดลองพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัวโมง
่
ตัว NGR มี
อุณหภูมเิ ฉลีย่ เป็ น 60.9 องศาเซลเซียส ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จะใช้
ค่าอุณหภูม ิ 60.9 องศาเซลเซียสในแบบจําลองของตัว NGR
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4.ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าผลการกระจายตัวของอากาศภายในตู้ NGR
ดังรูปที่ 7 ซึง่ ผลแสดงการเกิดชัน้ ของอุณหภูมภิ ายในตู้ NGR โดยที่
อากาศทีบ่ ริเวณใกล้ๆผิวตูจ้ ะมีอุณหภูมสิ งู กว่าบริเวณอื่นโดยลดหลันไป
่
ตามระดับความสูงจากพืน้ ผลการคํานวณชีว้ ่าทีบ่ ริเวณใกล้ผวิ ด้านบน
ของตูจ้ ะมีคา่ ของอุณหภูมสิ งู ถึง 52 องศาเซลเซียส นัน้ หมายความว่าถ้า
รวมผลการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงเนื่องจากการติดตัง้ ตู้
NGR กลางแจ้งจะทําให้อุณหภูมขิ องอากาศใกล้ๆ ผิวตูด้ า้ นบนและทีผ่ วิ
ตู้ด้านบนเองมีอุณหภูมสิ ูงมากขึ้นไปอีก ซึ่งสอดคล้องจากการหลอม
ละลายของอุปกรณ์ภายในตู้ NGR จริงทีเ่ กิดความเสียหายเนื่องจากการ
หลอมละลายของอุปกรณ์ประกอบทีด่ า้ นบนเป็ นหลัก

ไม่สงู เกินค่าทีต่ งั ้ ไว้พดั ลมระบายอากาศก็จะไม่ทํางาน กล่าวคือถ้าไม่ม ี
การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน อากาศภายในตู้ NGR ก็จะไม่รอ้ น
เกินค่าที่ตงั ้ พัดลมก็จะไม่ทํา งาน แต่ถ้า มีการลัดวงจรซึ่ง ส่ง ผลให้ต วั
NGR ร้อนและทําให้อากาศภายในร้อนเกินค่าทีก่ ําหนด พัดลมระบาย
อากาศก็จะทํางานเพือ่ ระบายอากาศออกจากตู้ NGR
ในแบบจําลองจะทําการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ(Exhaust Fan)
ขนาด 1060 cfm เพื่อระบายอากาศร้อนออกทีด่ า้ นหลังของตูใ้ กล้
ตําแหน่ง NGR ดังรูปที่ 8

พัดลมระบายอากาศ

แนวตัด Section

รูปที่ 8 แบบจําลองของตู้ NGR หลังจากปรับปรุง
โดยติดพัดลมระบายอากาศ
รูปที่ 7 แสดงอุณหภูมภิ ายในตูเ้ มือ่ NGR=60.9 องศาเซลเซียส
(หรือ 334 K ดังแสดงในรูป)
ดัง นัน้ จากการจํา ลองการกระจายอุ ณ หภูมขิ องอากาศภายในตู้
NGR จึงกล่าวได้วา่ ตู้ NGR แบบนี้ได้ออกแบบช่องระบายอากาศทีย่ งั
ไม่เ พีย งพอ โดยเฉพาะช่ อ งอากาศด้า นบนที่ค วรจะใหญ่ พ อที่จ ะให้
อากาศร้อนระบายออกเพือ่ ลดอุณหภูมสิ ะสมทีบ่ ริเวณด้านบนของตู้ แต่
เนื่องจากการเปิ ดช่องว่างเพิม่ จะทําให้สตั ว์ต่างๆสามารถหลบเข้าตู้ได้
ง่ายขึน้ ซึ่งอาจจะเป็ นเหตุผลที่ผผู้ ลิตทําช่องเปิ ดบนเล็กเกินไป และที่
สําคัญผูผ้ ลิตอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินแบบ
High Impedance Fault ซึง่ อุปกรณ์ป้องกันไม่สามารถตรวจจับได้ ทํา
ให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินไหลผ่าน NGR อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
หากไม่มกี ระแสไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง ก็จะทําให้มคี วามร้อนสะสมไม่
มากซึง่ ก็จะสามารถระบายความร้อนออกได้เพียงพอ แต่การใช้งานจริง
นัน้ พบว่าจะเกิดการหลอมละลายของอุปกรณ์ประกอบตู้ และบางครัง้ ตัว
NGR ก็เกิดการลุกไหม้ดว้ ย นันหมายถึ
่
งมีการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ลงดินอย่างต่อเนื่องนานพอทีจ่ ะทําให้เกิดการสะสมของความร้อนในตู้
NGR ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะเป็ นการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดกับตู้
NGR อันอื่นๆต่อไปในอนาคต จึงน่ าจะมีการปรับปรุงระบบการระบาย
อากาศภายในตู้ NGR ในกรณีทอ่ี ุณหภูมภิ ายในตู้สูงจนเกินไป การ
ปรับปรุงอาจทํา ได้โ ดยเพิม่ ช่องเปิ ดให้ก ว้า งขึ้น หรือติดพัดลมระบาย
อากาศ ซึง่ งานวิจยั นี้เสนอการติดพัดลมระบายอากาศทีท่ าํ งานก็ต่อเมื่อ
อุณหภูมสิ งู เกินค่าทีต่ งั ้ ไว้ค่าหนึ่ง นัน่ หมายความว่าถ้าอากาศภายในตู้
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ผลการคํา นวณจากแบบจําลองหลังจากการติดตัง้ พัดลมระบาย
อากาศพบว่า ไม่มกี ารเกิดชัน้ ของอุณหภูมขิ องอากาศภายในตู้ NGR
ดังแสดงในรูปที่ 9

แนวตัด Section

รูปที่ 9 แสดงอุณหภูมขิ องอากาศภายในตู้ NGR
หลังจากติดตัง้ พัดลมระบายอากาศเพิม่
นอกจากนั น้ การติด ตัง้ พัด ลมระบายอากาศยัง สามารถทํ า ให้
อุณหภูมทิ ผ่ี วิ บนของตู้ NGR มีค่าลดลงเหลือประมาณ 27 องศา
เซลเซียส (จากการตัง้ ค่าอุณหภูมเิ ริม่ ต้นของอากาศภายในเป็ น 34.6
องศาเซลเซียส) ซึง่ ส่งผลทําให้ไม่เกิดการหลอมละลายหรือลุกไหม้ของ
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อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ NGR อันเป็ นการยืดอายุการใช้งานของตู้
NGR ให้ยาวนานยิง่ ขึน้
5. สรุป
การศึก ษานี้ ไ ด้ทํ า การศึก ษาถึง การกระจายของอุ ณ หภู ม ิข อง
อากาศภายในตู้ NGR ซึง่ การศึกษานี้มสี าเหตุมาจากการพบว่ามีการ
หลอมละลายหรือลุกไหม้กบั อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ NGR ซึ่งจาก
การสัญนิษฐานคาดว่าการหลอมละลายนี้เกิดจากการระบายความร้อน
ของอากาศภายในตู้ไม่เพียงพอเมื่อตัว NGR เกิดการลัดวงจรของ
กระแสลงดินแบบ High Impedance Fault อย่างต่อเนื่องซึง่ ทําให้เกิด
การสะสมความร้อนภายในตู้จนกระทังอุ
่ ณหภูมสิ งู เกินกว่าวัสดุทใ่ี ช้ทํา
อุปกรณ์ประกอบตู้ NGR จะทนได้ไหว จากการสร้างแบบจําลองและ
การศึกษาด้วยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรม Fluent พบว่ามี
การสะสมของความร้อนทีท่ ําให้เกิดชัน้ ของอุณหภูมติ ามข้อสัญนิษฐาน
อันเนื่องมาจากช่องระบายอากาศด้านบนทีไ่ ม่เพียงพอ ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การเพิม่ การระบายความร้อนของอากาศภายในตู้ NGR งานวิจยั นี้จงึ
เสนอการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศเพิม่ เพื่อเพิม่ การระบายอากาศ ซึ่ง
จากผลการจําลองการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศให้กบั ตู้ NGR พบว่า
พัดลมระบายอากาศสามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอทีจ่ ะรักษา
อุณหภูมขิ องอากาศภายในตู้ NGR ไม่สงู จนเกินขีดจํากัดของวัสดุทใ่ี ช้
ในการผลิตอุปกรณ์ประกอบตู้ NGR และจะไม่เกิดการสะสมของความ
ร้อนภายในตู้ NGR
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Effect of Oil Film Temperature on Oil Film Pressure in Journal Bearings
Lubricated with Palm Oil
Vorapat Foungjaroen

Abstract
This is a paper which presents the effect of the
oil film temperature on the oil film pressure in journal
bearings lubricated with Palm oil. It is well-known that
Palm is a domestic crop and is a plant without side effects
on the environment, so its oil is used to lubricate the
journal bearings in this study. The Palm oil characteristic,
which is the relationship between shear stress and shear
strain rate, is experimentally obtained by using a
rotational viscometer. Reynolds equation is applied with
the power-law model and is calculated numerically by
using the finite difference method to obtain oil film
pressures in the journal bearings at the length-to-diameter
ratios of 0.5, 1.0 and 1.5 under any temperatures set of
60°C, 75°C and 90°C. The result shows the higher the oil
film temperature, the lower the oil film pressure for all
the journal bearing ratios.
Keywords: journal bearing, Palm oil, oil film
1. Introduction
As we know the world energy has been consumed for
long time until nowadays it abruptly decreases. The
hydrocarbon compound, a compound of hydrogen and
carbon which are the chief components of petroleum and
natural gas is used to lubricate in several parts of
machines for industrial factories. The compound called
“lubricant” is quit costly. Besides, the hydrocarbon
compounds have effects on the environment for instance;
a lubricant from hydrocarbon compounds contaminate
from the industrial factories into the groundwater used in
a near village possibly caused human health risk and this
also becomes an environmental problem. It is obvious
that a lubricant which comes from vegetables is friendly
with environment. In this paper, Palm oil with additive
ZDTP is introduced and used to lubricate in the journal
bearing.

2. Lubrication Theory
2.1 Flow characteristic curve
In this paper, pure Palm oil is mixed with 1% of
ZDTP by volume to boost its lubrication ability.
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Figure 1. Flow characteristic curve of Palm with
1% of ZDTP by volume
The oil has non-Newtonian behavior as dilatant as shown
in Figure 1. The power law model can be approximated
as:
⎛ ∂u ⎞
⎟⎟
⎝ ∂y ⎠

1.02

τ = 0.0416⎜⎜

(1)

2.2 Palm Oil Properties
The properties of the Palm oil are investigated by
using an apparatus called “Rotational Rheometer” by
DIN53019 standard shown in Table 1.
Density, ρ = 903.4 kg/m3
Specific heat, CP = 2013 J/kgoC
Viscosity consistency at To, mo = 0.0416 Pa.s
Viscometric constant, n = 1.02
Viscosity temperatrue index, β = 0.0252 o C-1
Inlet oil temperature, To = 30 oC
Ambient pressure, Po = 1 atm.
Table 1. Properties of Palm with 1% of ZDTP by volume
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3. Equations
3.1 Modified Reynold’s Equation

3.2 The Energy Equation
The energy equation under adiabatic condition is
formulated with the assumptions that the heat generated
within the film is completely carried away by the
lubricant and the temperature variation across the oil film
is neglected can be written in non-dimensional form as
[6]:
⎛ ∂T
A⎜⎜
⎝ ∂θ

⎞
D ⎛ ∂T
⎟+B ⎜
⎟
L ⎜⎝ ∂ξ
⎠

⎞
⎟ =α m
(E + F )
n +1
⎟
h
⎠

where dimensionless viscosity consistency
of temperature as [6]:
m

= e −T

(8)

m

is function

(9)

The boundary conditions of dimensionless energy
equation (8) can be written as:
T (θ ,−1) = T (θ ,1) = 0
T (0, ξ ) = 0

Figure .2 Geometry of circular journal bearing
Dimensionless terms are defined as following [6]
y
2z
x
η= ,
ξ=
θ= ,
h
l
r
h=

h
c

m=

m
= e − β (T −To )
mo

P=

The dimensionless film thickness
journal bearings can be written as:
h = 1 + ε cosθ

P − Po ⎛ c ⎞
⎜ ⎟
2π Nμ r ⎝ r ⎠

h

2

of circular

(2)

(10)
(11)

4. Results
The results of the oil film pressure distributions in
circumferential axis shown from Figure 3 to Figure 5 and
in axial axis shown from Figure 6 to Figure 8 in each
length-diameter ratio respectively. They are obviously
illustrated regarding the temperature in the lubricant,
palm oil, mainly effects on the oil film pressure
distribution. From all the figures, the oil film pressure can
be built highest at 60 ºC, at 75 ºC and 90 ºC respectively
for all length-diameter ratios. This means the temperature
considerably effects on oil film pressure. This
temperature effect disturbs the load carrying capability in
the journal bearings, and it causes the journal bearing
cannot built pressure effectively.

The dimensionless modified Reynolds’ equation can
be derived as [6]:
⎧⎪ h n + 2 ∂ P ∂ P ⎫⎪
+
⎬
⎨
⎪⎩ n m ∂θ ∂θ ⎭⎪
n+2
2
∂h
⎛ D ⎞ ∂ ⎧⎪ h ∂ P ⎫⎪
+⎜ ⎟
⎬ = 6σ
⎨
∂θ
⎝ L ⎠ ∂ξ ⎪⎩ m ∂ξ ⎪⎭
∂
∂θ

(3)

The Reynolds’ boundary conditions can be expressed
as:
P(θ ,−1) = P(θ ,1) = 0
P (0, ξ ) = 0

P(θ , ξ ) ≥ 0

∂ P (θ n , ξ )
=0
∂θ

(4)
(5)
(6)
(7)

Figure 3. Oil film pressure distribution in circumferential
axis for the journal bearing at L = 0.5
D
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Figure 4. Oil film pressure distribution in circumferential
axis for the journal bearing at L = 1.0
D

Figure 7. Oil film pressure distribution in axial axis for
the journal bearing at L = 1.0
D

Figure 5. Oil film pressure distribution in circumferential
axis for the journal bearing at L = 1.5
D

Figure 8. Oil film pressure distribution in axial axis for
the journal bearing at L = 1.5
D
5. Conclusion
The results from Figure 3 to Figure 8 can be described
as following;
1. The result shows the higher the oil film
temperature, the lower the oil film pressure for all the
journal bearing ratios.
2. The oil film temperature considerably effects
on the oil film pressure distribution.
3. For all the temperatures of 60 ºC, at 75 ºC and
90 ºC respectively, the oil film pressure distribution
broadly develops at the length-diameter ratio of 1.5 see
Figure 8, while it is more acute for the length-diameter
ratio of 0.5 see Figure 6.

Figure 6. Oil film pressure distribution in axial axis for
the journal bearing at L = 0.5
D
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However, the length-diameter ratio has a small
effect on the pressure distribution compared with the
temperature.

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

References
1. M.Mongkolwongrojn, Ch. Aiumpornsin
“Static
And Dynamic Characteristics Of Journal Bearings with
Non-Newtonian Palm-Based Oils”, Int. J. of Applied
Mechanics and Engineering, Vol.8 pp79-86, 2003.
2.
Mongkolwongrojn, M., Arunmetta,P.2000.
“Theoretical Characteristic of Hydrodynamic Journal
Bearing Lubricated with Soybean-based Oil” , 9th Nordic
Symposium on Tribology : at Porvoo, Finland, 11-14
June.
3.
Hashimoto H., Mongkolwongrojn M.1993.
“Advanced lubrication theory”. KMITL Bangkok.
4. Hsu Y.C. “Non-newtonian Flow in Infinite Length
Full Journal Bearing”, ASME Trans., Journal of
Lubrication Technology , pp. 329-333, 1967.
5. M. Mongkolwongrojn, V. Foungjaroen , U.
Nujunkaew, K. Deerod, “Experimental Study on Journal
Bearing with Soybean-Based Oils” ME Conference 16,
Thailand, (2002).
6. Jiin-Yuh Jang and Chong-Ching Chang “Adiabatic
Analysis of Finite Width Journal Bearings with Nonnewtonian Lubricants”, Wear., Vol. 122 pp.63-75,1988.
7.
Horowitz, H.H., Steindler F.E.,“Calculated
Performance of Non-Newtonian Lubricants in Finite
Width Journal Bearings”, ASLE Trans., Vol.4,pp.275281, 1961.
8. I. K. Dien and H. Elrod, “A generalized steady-state
Reynolds' equation of non-newtonian fluids, with
application to journal bearings”, J. Lubr. Technol.,
105(1983) 385-390.
9.
Tanner, R.I., 1963. “Non-Newtonian Lubrication
Theory and Its Application to the Short Journal Bearing”,
Australian Journal of Applied Science, vol. 14

r
T
To

Radius
Temperature
Inlet temperature

T
U
x
y
z

Dimensionless inlet temperature, β (T − To )
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Appendix A: Nomenclature

c
CP
d
e
h
h
l
m
mo

Clearance
Specific heat
Diameter
Eccentricity
Oil film thickness
Dimensionless oil film thickness, h / c
Length
Thermal viscosity
Thermal viscosity at To

m

Dimensionless thermal viscosity, m =

n
N
P
Po

Flow index
Speed
Pressure
Pressure at Atmosphere

P

Dimensionless Pressure,

m
mo

P − Po
2
2 Nπμ r (r c )
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การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางาน
A study of thermal performance of heat pipe using nanofluid as working fluid
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บทคัดย่อ
ท่ อ ความร้อ นเป็ น อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ย นความร้อ นชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ง
ภายในบรรจุสารทํางานเพื่อใช้ในการระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์
อิเล็คโทรนิกส์ แต่ปจั จุบนั อัตราความร้อนทีต่ อ้ งระบายออกจากอุปกรณ์
มีคา่ มากขึน้ จึงจําเป็ นต้องเพิม่ สมรรถนะของท่อความร้อน งานวิจยั นี้จงึ
มุ่งศึกษาเพื่อเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนโดย
ใช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางาน ซึ่งของไหลนาโนทีใ่ ช้นนั ้ เป็ นของผสม
ระหว่างสารทํางานกับอนุ ภาคของแข็งทีม่ ขี นาดเล็กของไทเทเนียมได
ออกไซด์ (TiO 2 ) ซึง่ มีขนาดอนุ ภาค 21 nm เพือ่ เพิม่ ความสามารถใน
การพาความร้อนของสารทํางานเดิม การทดลองใช้ท่อความร้อนแบบ
ท่อกลม ทําจากทองแดง ภายในเป็ นสุญญากาศ บรรจุวคิ ส์แบบเส้นใย
ทองแดง ท่อความร้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความ
ยาว 200
มิล ลิเ มตร สารทํา งานที่บ รรจุใ นท่ อ ความร้อ น คือ นํ้ า
ปราศจากอิออน (DI-water) กับ ของไหลนาโน (DI+TiO 2 ) ทีค่ วาม
เข้มข้น 10 mg/l , 50 mg/l และ 100 mg/l ตามลําดับ งานวิจยั นี้ศกึ ษา
สมรรถนะทางความร้อ นของท่ อ ความร้อ นที่บ รรจุ ส ารทํ า งานต่ า งๆ
เหล่านี้ โดยให้ความร้อนแก่ท่อความร้อน ที่ 30 W , 40 W , 50 W , 60
W และ 70 W ตามลําดับ พร้อมกันนี้ได้ทาํ การวัดอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ท่อความ
ร้อนตลอดความยาว และเปรียบเทียบความต้านทานทางความร้อนของ
ท่อความร้อนทีใ่ ช้น้ําปราศจากอิออน กับท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโน
เป็ นสารทํางาน ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมทิ ผ่ี วิ ของท่อความร้อนที่
บรรจุของไหลนาโนมีค่าตํ่ากว่าท่อความร้อนทีบ่ รรจุน้ําปราศจากอิออน
และค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโน
เป็ นสารทํางาน ที่ความเข้มข้น 50 mg/l นัน้ ลดลง 50% เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนทีใ่ ช้
นํ้าปราศจากอิออนเป็ นสารทํางาน
0B
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R

R

R

R

Abstract
Heat pipe is a kind of heat exchanger that contains working
fluid. It is used for cooling electronic equipments which recently
require higher cooling rate of heat transfer. Thus, it is necessary
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T

to improve thermal performance of heat pipe. This research aims
to improve thermal performance of heat pipe by using nanofluid
as a working fluid. Nanofluid is a mixture of base fluid (i.e. DIwater) and solid particles of titanium dioxide (TiO 2 ) with 21 nm
diameter for enhancing convective heat transfer in base fluid. In
this experiment, heat pipes are made of circular copper tube.
They contain copper fiber wick and has vacuum condition. Each
heat pipe has a diameter of 6 mm and length of 200 mm. The
working fluids are DI-water, nanofluid (DI-Water+TiO 2 ) at
concentration of 10 mg/l, 50 mg/l and 100 mg/l, respectively. This
research investigates thermal performance of heat pipe with
different working fluids. Heat transfer rate is set at 30 W, 40 W,
50W, 60 W and 70 W, respectively. Additionally, the temperature
distribution on the surface of heat pipe is also measured. Thermal
resistances of the heat pipe using nanofluid and DI-water are
compared. The experimental results show that the surface
temperature of heat pipe using nanofluid as working fluid is lower
that those using DI-water. Thermal resistance of the heat pipe
using nanofluid at 50 mg/l TiO 2 is half of the one using DI-water.
R

R

R
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R
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บทนํา
ความก้าวหน้ าทางด้านเทคโนโลยีท่เี กิดขึ้นในปจั จุบนั ส่วนใหญ่
แล้วเป็ นผลพวงมาจากการพัฒนาทางด้านอิเล็คโทรนิกส์ เมือ่ เทคโนโลยี
อิเล็คโทรนิกส์ถูกพัฒนามากขึน้ และมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ทําให้ความ
ร้อ นที่เ กิด ในวงจรอิเ ล็ค โทรนิ ก ส์ก็จ ะมีค่ า สูง ตามไปด้ว ย ซึ่ง ป จั จุ บ นั
ั หาการระบายความร้อ นของอุ ป กรณ์ อิเ ล็ค โทรนิ ก ส์ไ ด้ก ลายเป็ น
ปญ
อุปสรรคทีส่ าํ คัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอเิ ล็คโทรนิกส์ทต่ี อ้ งการระบาย
ความร้อนในอัตราทีส่ งู และภายในพืน้ ทีจ่ าํ กัด
ท่อความร้อน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่ม ี
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่อพืน้ ทีห่ น้าตัดหนึ่งหน่ วยสูงกว่า
อัตราการนํ าความร้อนของโลหะมาก โดยพบว่าอัตราการถ่ายเทความ
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ร้อนของท่อความร้อนนัน้ มีค่าสูงกว่าแท่งทองแดงตันทีม่ ขี นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเดียวกันถึง 1000 เท่า
เป็ นที่ทราบกันดีว่าโลหะที่อยู่ในสถานะของแข็ง นัน้ มีค่าการนํ า
ความร้อน (thermal conductivity) สูงกว่าของเหลว เช่นทองแดงที่
อุณหภูมหิ อ้ งมีค่าการนําความร้อน 700 เท่าของนํ้า หรือ สูงกว่า 3,000
เท่าของนํ้ามันเครือ่ ง ดังนัน้ ของเหลวทีม่ อี นุ ภาคของแข็งผสมอยู่จงึ คาด
ได้วา่ มีคา่ การนําความร้อนสูงกว่าของเหลวทีเ่ ป็ นสารเบือ้ งต้น จึงทําให้ม ี
นวัตกรรมการผสมอนุ ภาคขนาดนาโนเมตรของของแข็งทีม่ คี ่าการนํ า
ความร้อนสูงกับสารทํางานทีใ่ ช้ในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการถ่ายเท
ความร้อน ของเหลวทีม่ สี ว่ นผสมของอนุ ภาคนาโนขนาด 10 ถึง 40 นา
โนเมตร จะเรียกว่า “ของไหลนาโน”
การวิจ ยั ด้า นของไหลนาโนนี้ ไ ด้เ ริ่ม ขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1995 โดย
การศึกษาของ Choi [1] โดยพบว่าค่าการนําความร้อนของของไหลนา
โนนัน้ มีค่าสูงกว่าสารเบือ้ งต้นมาก และคาดว่าน่ าจะนํามาประยุกต์ใช้ใน
การระบายความร้อนได้ ต่อมาได้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมโดย Choi และ
คณะ [2] และ Eastman และคณะ [3] โดยพบว่าเพียงเติม 1% โดย
ปริมาตรของอนุภาคระดับนาโนเมตรของทองแดงหรือท่อคาร์บอนนาโน
ใน glycol และ นํ้ามัน สามารถเพิม่ ค่าการนําความร้อนได้ถงึ 40% และ
150% ตามลําดับ
สําหรับการประยุกต์ใช้ของไหลนาโนสําหรับท่อความร้อ นนัน้ มี
การศึกษาไม่มากนัก Kang และคณะ [4] ได้ศกึ ษาการใช้ของไหลนาโน
กับท่อความร้อนแบบมีร่องทัวไป
่ โดยใช้อนุ ภาคเงินขนาด 35 nm ที่
ความเข้มข้น 1 mg/l ถึง 100 mg/l เติมเข้าไปในนํ้า DI โดยพบว่าค่า
ความต้านทานทางความร้อน (thermal resistance) ลดลง 10-80% เมือ่
เปรียบเทียบกับนํ้า DI ทีอ่ ตั ราการป้อนความร้อน 30-60W นอกจากนี้
ยังพบว่าค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนลดลงเมื่อ
ความเข้มข้นของของไหลนาโนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ Ma และคณะ [5,6]
ได้ทําการทดลองโดยประยุกต์ใช้ของไหลนาโนที่ใช้อนุ ภาคนาโนของ
เพชร ที่ความเข้มข้น 1% โดยปริมาตร กับท่อความร้อนแบบสัน่ โดย
พบว่าความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้เพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก ที่
อัตราการป้อนความร้อน 80 W พบว่าสามารถลดอุณหภูมแิ ตกต่าง
ระหว่า งตัว คอนเดนเซอร์ก ับ อีว าพอเรเตอร์ไ ด้จ าก 40.9 oC ไปยัง
24.3 oC
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่ ความสามารถใน
การพาความร้อนของท่อความร้อนในคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใช้
ของไหลนาโนเป็ นสารทํางานของ Wei และคณะ [7] และ Wen และ
Ding [8]
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นศึกษาสมรรถนะของการถ่ายเทความ
ร้อนของท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางาน (DI+TiO 2 ) ที่
ความเข้มข้นและภาระความร้อนต่างๆ สําหรับภาพถ่ายของของไหลนา
โนของอนุ ภาคไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ซึ่ ง ถ่ า ยภาพโดย TEM
micrograph [9] นัน้ แสดงในรูปที่ 1
P
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เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มิลลิเมตร ความหนา 0.44 มิลลิเมตรและ
ยาว 200 มิลลิเมตรเป็ นท่อความร้อน ซึง่ ภายในบรรจุดว้ ยวิคส์ทเ่ี ป็ นเส้น
ใยทองแดง โดยใช้น้ํ าปราศจากอิออน (DI-water) และของไหลนาโน
เป็ นสารทํางาน เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนระหว่างท่อ
ความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางานทีค่ วามเข้มข้นต่างๆกันกับ
ท่อความร้อนทีใ่ ช้น้ําปราศจากอิออนเป็ นสารทํางาน
สํ า หรับ ชุ ด ทดสอบนั น้ ประกอบด้ ว ย ท่ อ ความร้อ นที่ต้ อ งการ
ทดสอบ ทีม่ กี ารติดตัง้ เทอร์โมคัปเปิ้ ลสําหรับวัดอุณหภูม ิ ระบบให้ความ
ร้ อ นแก่ ท่ อ ความร้ อ น ซึ่ ง ในการทดลองนี้ ใ ช้ อี ต เตอร์ ไ ฟฟ้ าเป็ น
แหล่งกําเนิดความร้อน โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทีป่ ้ อนจาก DC Power
Supply (HY3200), ระบบหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนออกจากท่อ
ความร้อนโดยใช้น้ํ าในการระบายความร้อน, เครื่องวัดอุณหภูมแิ บบ
อัตโนมัต,ิ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล (NI –DAQ9211) และคอมพิวเตอร์เพือ่
การจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์การทดลองเหล่านี้แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 แสดง TEM micrograph TiO 2 (21 nm)
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อุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง
การทดลองนี้ได้ทาํ การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของท่อความ
ร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางาน โดยจะใช้ท่อทองแดงกลมขนาด
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รูปที่ 2 แสดงชุดทดสอบท่อความร้อนและตําแหน่งการติดตัง้ เทอร์โม
คับเปิ ลของท่อความร้อน
ของไหลนาโนที่ ใ ช้ ใ นการทดลองเป็ นของผสมระหว่ า งนํ้ า
ปราศจากอิออน (DI-water) และอนุ ภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO 2 )
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ขนาดอนุ ภาคประมาณ 21 นาโนเมตรทีค่ วามเข้มข้นต่างๆกันดังนี้ 10
mg/l, 50 mg/l และ 100 mg/l
ระบบหล่อเย็นจะถูกตัง้ อุณหภูมใิ ห้คงทีท่ ่ี 40 ˚C ตลอดการทดลอง
ในส่วนของการให้ความร้อนในส่วนระเหย (evaporator) จะใช้ DC
power supply เป็ นตัวจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ฮตี เตอร์ โดยฮีตเตอร์ทใ่ี ช้เป็ น
แบบแผ่นซึง่ สามารถให้ความร้อนในอัตราสูงสุดถึง 300 W ในส่วนของ
การวัดอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ท่อความร้อนจะใช้เทอร์โมคับเปิ ล ชนิด T ซึง่ มีค่า
ความคลาดเลื่อนตํ่า (± 0.1 oC)

R = ΔT/Q
(1)
โดยที่ R คือ ความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อน
ΔT คือ ผลต่ า งระหว่า งอุ ณ หภูมท
ิ ่สี ่ว นการระเหยกับอุ ณ หภูมทิ ่ี
ส่วนการควบแน่น(T 1 -T 5 )
Q คือ อัตราความร้อนทีป่ ้ อนสูฮ่ ตี เตอร์ทางส่วนการระเหย ซึง่ มีค่า
เท่ากับ I*V
เมือ่ I คือกระแสไฟฟ้า
V คือความต่างศักดิไฟฟ้าทีต่ กคร่อมฮีตเตอร์
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ความร้อ นที่ใ ช้น้ํ า ปราศจากอิอ อนเป็ น สารทํา งาน โดยที่ค วาม
เข้มข้นของของไหลนาโนเท่ากับ 10 mg/l นัน้ มีอุณหภูมติ ่ําสุด
และมีค่าอุณหภูมทิ ่ผี วิ สูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของของไหลนาโน
เพิม่ ขึน้
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รูปที่ 3(ก) แสดงอุณหภูมผิ วิ ของท่อความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ ที่
อัตราการระบายความร้อน 30 W
40W
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DI-water
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R

ผลการทดลอง
การกระจายอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ตลอดความยาว 200 มิลลิเมตรของท่อ
ความร้อนขนาด 6 มิลลิเมตร แสดงในรูปที่ 3(ก-จ) ทีอ่ ตั ราความร้อนที่
ป้อนให้กบั ท่อความร้อน 30 W, 40 W, 50 W, 60 W และ 70 W
ตามลําดับ โดยทีแ่ ต่ละอัตราความร้อนทีป่ ้ อนนัน้ ได้ทาํ การเปรียบเทียบ
อุ ณ หภู ม ิท่ีผ ิว ของท่ อ ความร้ อ นที่ ใ ช้ ส ารทํ า งานต่ า งๆ กัน คื อ นํ้ า
ปราศจากอิออน (DI-water) และของไหลนาโน ทีค่ วามเข้มข้น 10 mg/l,
50 mg/l และ 100 mg/l จากรูปนี้จะเห็นได้วา่ อุณหภูมทิ ผ่ี วิ ของทีค่ วาม
ร้อนที่ใช้สารทํางานเป็ นของไหลนาโนนัน้ จะมีอุณหภูมติ ่ํากว่าท่อ
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รูปที่ 3(ข) แสดง อุณหภูมผิ วิ ของท่อความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ ที่
อัตราการระบายความร้อน 40 W
50W
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T ( C)
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วิ ธีการทดลอง
วิธกี ารทดลองมีดงั นี้ ทําการตัง้ อุณหภูมนิ ้ํ าหล่อเย็นให้คงที่ ที่
40 ˚C จากนัน้ เปิ ด power supply เพือ่ ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสูฮ่ ตี เตอร์
เพือ่ ให้ทาํ งานทีอ่ ตั ราการให้ความร้อน 30 W ซึง่ อยู่ในช่วงการระเหย
ของท่อความร้อน ทําการบันทึกอุณหภูมทิ จ่ี ุดต่างๆ จนกระทั ่งระบบเข้า
สู่สภาวะคงที่ นํ าค่าอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ท่อความร้อน ณ ทีต่ ําแหน่ งต่างๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 (ข) และ อัตราความร้อนทีป่ ้ อนให้ท่อความร้อนไปหาค่า
ความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อน จากนัน้ ทําการเพิม่ อัตรา
ความร้อนทีป่ ้ อนให้กบั ท่อความร้อนเป็ น 40 W, 50 W, 60 W และ 70
W ตามลําดับ โดยค่าความต้านทางความร้อนของท่อความร้อนสามารถ
คํานวณได้จากสมการที่ (1)

R

30W
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ทํางานนัน้ มีค่าตํ่ากว่าค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อน
ทีใ่ ช้น้ําเป็ นสารทํางาน โดยจะสังเกตได้วา่ ความต้านทานทางความร้อน
ของท่อความร้อนลดลงกว่าครึง่ เมือ่ ใช้สารทํางานเป็ นของไหลนาโน
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สําหรับค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนทีค่ าํ นวณ
จากสมการที่ (1) นัน้ แสดงในรูปที่ 4(ก-ค) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าค่าความ
รูปที่ 3(ค) แสดง อุณหภูมผิ วิ ของท่อความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ ที่
ต้น ทานทางความร้อ นของท่ อ ความร้อ นที่ใ ช้ข องไหลนาโนเป็ น สาร
อัตราการระบายความร้อน 50 W
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รูปที่ 3(ง) แสดง อุณหภูมผิ วิ ของท่อความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ ที่
อัตราการระบายความร้อน 60 W
70W
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รูปที่ 3(จ) แสดง อุณหภูมผิ วิ ของท่อความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ ที่
อัตราการระบายความร้อน 70 W

รูปที่ 4(ค) แสดง การเปรียบเทียบค่าความต้านทานทางความร้อนของ
ท่อความร้อนทีค่ วามเข้มข้น 100 mg/l กับนํ้าปราศจากอิออน
สําหรับค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนทีค่ วาม
เข้มข้นของของไหลนาโนต่างๆ แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ที่
ความเข้มข้นของไหลนาโนเท่ากับ 50 mg/l นัน้ จะให้ความต้านทานทาง
ความร้อนตํ่าสุดทุกอัตราการให้ความร้อน
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รูปที่ 4(ก) แสดง การเปรียบเทียบค่าความต้านทานทางความร้อนของ
ท่อความร้อนทีค่ วามเข้มข้น 10 mg/l กับนํ้าปราศจากอิออน
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รูปที่ 4(ข) แสดง การเปรียบเทียบค่าความต้านทานทางความร้อนของ
ท่อความร้อนทีค่ วามเข้มข้น 50 mg/l กับนํ้าปราศจากอิออน
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รูปที่ 5 แสดง การเปรียบเทียบค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อ
ความร้อนทีใ่ ช้สารทํางานต่างๆ
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ทัง้ นี้เนื่องมาจากในขณะทีท่ ่อความร้อนรับพลังงานความร้อนจาก
ภายนอก สารทํางานทีอ่ ยู่ภายในท่อความร้อน เช่น นํ้ าปราศจากอิออน
เป็ นต้น จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นไอ และเกิดฟองบางส่วน
โดยฟองที่เ กิดขึ้นนี้จ ะทํา หน้ า ที่ข ดั ขวางพลัง งานความร้อ นบางส่ว น
ไม่ให้ถ่ายเทจากผิวของแข็งของท่อความร้อนมายังสารทํางาน ทําให้
เกิดค่าความต้านทานทางความร้อนสูง เมื่อเปลี่ยนสารทํางานมาเป็ น
ของไหลนาโน อนุ ภาคนาโนจะทําหน้าทีใ่ นลดการเกิดฟองไอให้น้อยลง
ทําให้การถ่ายเทความร้อนจากผิวของแข็งของท่อความร้อนมายังสาร
ทํางานดียงิ่ ขึน้ ค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้
ของไหลนาโนเป็ นสารทํางานจึงลดลงเมื่อเทียบกับท่อความร้อนที่ใช้
นํ้าปราศจากอิออนเป็ นสารทํางาน
ในกรณีทใ่ี ช้สารทํางานเป็ นของไหลนาโนทีค่ วามเข้มข้น 10 mg/l
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ สารทํ า งานเป็ น ของไหลนาโนที่ค วามเข้ม ข้น
50 mg/l พบว่าของไหลนาโนทีค่ วามเข้มข้น 50 mg/l ค่าสัมประสิทธิ
การถ่ายเทความร้อนมีค่าสูงกว่า จึงทําให้มอี ตั ราการถ่ายเทความร้อน
เกิดขึน้ สูง ค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้ของ
ไหลนาโนความเข้มข้น 50 mg/l มีค่าตํ่ากว่าท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหล
นาโนความเข้มข้น 10 mg/l แต่เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของของไหลนาโน
ทีใ่ ช้เป็ นสารทํางานเป็ น 100 mg/l พบว่าผลจากการเดือดของของไหล
นาโนที่เป็ นสารทํางานภายในท่อความร้อน อนุ ภาคนาโนจํานวนมาก
ทีม่ าจาก ความเข้มข้นทีส่ งู ของของไหลนาโน ส่วนหนึ่งได้ไปตกตะกอน
และอุดตันใน nucleation site ทีผ่ วิ ของแข็งของท่อความร้อน ทําให้ไป
ขัดขวางการถ่ายเทความร้อนแบบ pool boiling จากผิวของแข็งมายัง
สารทํางานทีเ่ ป็ นของไหลนาโน ดังนัน้ ค่าความต้านทานทางความร้อน
ของท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนความเข้มข้น 100 mg/l จึงมีค่าสูง
กว่าท่อความร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนความเข้มข้น 50 mg/l
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่าสมรรถนะทางความร้อนของท่อความ
ร้อนทีใ่ ช้ของไหลนาโนนัน้ มีค่าสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับสารทํางานเดิม
โดยพบว่าอุ ณหภูมทิ ่ผี วิ ของท่อความร้อนที่ใช้ของไหลนาโนเป็ นสาร
ทํางานมีค่าลดลงกว่า 17% และความต้านทานทางความร้อนมีค่าลดลง
กว่า 50% เมือ่ ใช้ของไหลนาโนเป็ นสารทํางาน ทีค่ วามเข้มข้นของของ
ไหลนาโนเท่ากับ 50 mg/l นัน้ จะให้ค่าความต้านทานทางความร้อน
เฉลีย่ ทีอ่ ตั ราการระบายความร้อนต่างๆ ตํ่าทีส่ ดุ
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การศึกษาการนําระบบทําความเย็นแบบสเตอร์ลิงมาใช้ในยานยนต์
A Study on the Applicability of Stirling Cooler in Mobile Air Conditioning
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บทคัดย่อ
ในลักษณะอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ระบบปรับอากาศเป็ น
สิง่ สําคัญ สําหรับในยานยนต์ การพึง่ พาระบบอัดไอในการปรับอากาศ
ั หาทั ง้ ด้ า นพลั ง งานและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ก่ อ ให้ เ กิ ด ป ญ
การศึกษานี้นําเสนอแนวทางการนําระบบทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ซึง่
วางอยู่บนพืน้ ฐานการทํางานย้อนกลับของวัฏจักรสเตอร์ลงิ มาใช้ในการ
ปรับอากาศในรถยนต์ โดยหากมีขนาดการทําความเย็นที่ไม่มากนัก
ระบบนี้จะได้เปรียบในด้านขนาดและนํ้ าหนักเมื่อเทียบกับระบบอัดไอ
หากแต่ขอ้ จํากัดของระบบนี้คอื การมีบริเวณถ่ายเทความเย็นที่จํากัด
และสมรรถนะเชิง COP ทีต่ ่ําลงเมือ่ อุณหภูมใิ นการทําความเย็นสูงขึน้
เพื่ อ แก้ ป ัญ หาทั ้ง สอง การศึ ก ษานี้ ระบุ ถึ ง แนวทางในการนํ า
thermosyphon และสารเปลี่ยนเฟสมาใช้ การศึกษานี้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
การทดลองจากเอกสารวิจยั และทํานายโอกาสการปรับปรุงค่า COP
เมื่อปรับปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน สําหรับระบบทําความเย็นแบบ
สเตอร์ลงิ เปรียบเทียบกับระบบ thermoelectric โดยพบว่าการปรับปรุง
อุปกรณ์ดา้ นร้อนและด้านเย็นไม่แสดงผลทีแ่ ตกต่างกันในค่า COP การ
ปรับปรุงค่าการถ่ายเทความร้อนขึน้ 50% ส่งผลเพิม่ ค่า COP ราว 30%
ในกรณีระบบ thermoelectric และ 6 % ในกรณีเครือ่ งทําความเย็นแบบ
สเตอร์ลงิ และเมือ่ นํา thermosyphon มาใช้ทด่ี า้ นร้อน จะเพิม่ ค่า COP
ของเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ได้ราว 14%
Abstract
In the hot and humid climate, air-conditioning is essential for
modern-day life. For mobile air-conditioning, the sole dependence
on vapor compression system causes excessive use of energy
and concerns for environment. This study proposes Stirling cooler
as an alternative for mobile air-conditioning. For small cooling
load, Stirling cooler has advantages of being small and light,
working with natural refrigerant and high COP potential.
Nevertheless, Stirling cooler has limited heat transfer areas and
COP can be reduced at high ambient temperature. This study
identifies the use of thermosyphon and phase change material to
promote the performance of the Stirling cooler compared to the
Thermoelectric cooler. From published experimental results,

analysis shows that improvement on heat exchanger on the hot
and the cold side shown no discernable differences. An increase
in the heat exchanger heat resistance by 50% leads to about
30% increase in the COP of thermoelectric unit and 6% in Stirling
cooler. With thermosyphon installed on the hot side, the analysis
indicates 14% increase in the COP.
1. บทนํา
ในลักษณะอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ระบบปรับอากาศเป็ น
สิง่ สําคัญไม่วา่ จะในบ้านเรือนหรือในการเดินทางด้วยยานยนต์ อย่างไร
ก็ด ี หากไม่ใช่ในอุตสาหกรรมแล้ว ระบบปรับอากาศเกือบทัง้ หมดล้วน
พึง่ พาระบบอัดไอ สําหรับในยานยนต์ ปญั หาทัง้ ด้านวิกฤตพลังงานและ
สิง่ แวดล้อมผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบการปรับอากาศจากทีไ่ ด้
พึง่ พาระบบอัดไอมาเป็ นเวลายาวนาน โดยการปรับอากาศสามารถมีผล
ต่ออัตราการใช้พลังงานได้อย่างสําคัญ การศึกษา [1,2] ระบุวา่ สําหรับ
รถยนต์ข นาดกลาง ในภู มอิ ากาศร้อ นชื้น การปรับ อากาศมีผ ลให้ใ ช้
เชือ้ เพลิงได้มากขึน้ ถึง 20% และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของยานยนต์
ในอนาคตอันใกล้ท่จี ะเป็ นรถยนต์ท่มี ขี นาดเล็กและประหยัดพลังงาน
หากการปรับอากาศยังอยู่ในรูปแบบเดิม การปรับอากาศอาจมีผลให้ใช้
ั หาเรื่องพลังงานแล้ว สาร
เชือ้ เพลิงได้มากขึน้ ถึง 50% นอกจากป ญ
ทําความเย็นยัง มีผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อ ม จากความกัง วลเรื่องการ
ทําลายชัน้ โอโซนของสาร CFC เช่น R12 ทีไ่ ด้นําอุตสาหกรรมการทํา
ความเย็นมาสู่สารทางเลือกเช่น R134a แต่เมื่อวิกฤตโลกร้อนมาถึง
โลกก็ได้ตระหนักว่าสารนี้มคี ่า GWP (global warming potential) ได้
กว่า 1300 เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสาร HFC เหล่านี้ก็
เป็ นส่วนหนึ่งทีอ่ ยูใ่ นพิธสี ารเกียวโตทีต่ อ้ งลดและเลิกใช้
เพื่อตอบสนองต่อปญั หาดังกล่าวอุตสาหกรรมการปรับอากาศใน
ยานยนต์ได้พยายามพัฒนาสารทําความเย็นทางเลือกในหลายทิศทาง
ทัง้ สารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่นระบบทีใ่ ช้ CO2 ทีเ่ รียกใน
อุตสาหกรรมว่า R744 หรือแม้แต่เปลี่ยนระบบโดยสิน้ เชิง เช่นระบบ
absorption หรือระบบ ejector แต่ความพยายามเหล่านี้กย็ งั ไม่เป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม
การศึกษานี้นําเสนอแนวทางการนําเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์
ลิงมาใช้ในการปรับอากาศในรถยนต์ เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ
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อิงอยู่กบั การทํางานของวัฏจักรสเตอร์ลงิ ซึ่งถูกคิดค้นขึน้ โดย Robert
Stirling ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1816 เพือ่ การทํางานเป็ นเครือ่ งยนต์ อย่างไรก็ดี
ด้วยการบุกเบิกวิจยั และพัฒนาของบริษทั Philips ในช่วงปี ค.ศ. 1940
[3]ได้พบว่าวัฏจักรสามารถทํางานย้อนกลับ โดยการให้งานแก่อุปกรณ์
อุปกรณ์ สามารถทําความเย็นได้ในระดับเยือกแข็ง
(cryogenics)
จากนัน้ มา เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ก็มปี ระวัตกิ ารใช้งานในเชิง
พาณิชย์ในการทําความเย็นระดับเยือกแข็งมายาวนาน อย่างไรก็ดี
ดังกล่าวข้างต้นถึงปญั หาของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ด้วยโอกาส
ทางตลาดทีเ่ ปิ ดกว้างสําหรับอุปกรณ์ทําความเย็นทางเลือก จึงมีความ
พยายามทีจ่ ะปรับเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ให้ทาํ ความเย็นได้ใน
ระดับอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ เพือ่ มาเป็ นอุปกรณ์ทางเลือกในการทําความเย็น
บทความนี้เริม่ ต้นด้วยการระบุลกั ษณะเฉพาะของการปรับอากาศ
ในยานยนต์แ ละเครื่อ งทํา ความเย็น แบบสเตอร์ลิง จากนัน้ ด้ว ยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลอง จะได้ทํานายการทํางานของระบบทํา
ความเย็นเมือ่ ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเพือ่ บ่งชีค้ วามเป็ นไป
ได้ในการนําเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ มาใช้ในยานยนต์
2. ลักษณะเฉพาะของการปรับอากาศในยานยนต์
ในส่วนนี้จะได้อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของการปรับอากาศใน
ยานยนต์เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและข้อจํากัดในการประยุกต์ใช้เครื่อง
ทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ
ระบบปรับอากาศในรถยนต์โ ดยทัวไปมี
่
ขนาดทํา ความเย็นอยู่
ในช่วง 4-9 กิโลวัตต์ และใช้กําลังในการขับเคลื่อนระบบตัง้ แต่ 1-4
กิโลวัตต์ทาํ ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ทม่ี แี รง
ขับเคลื่อนจํากัด กล่าวคือกําลังทีใ่ ช้ขบั เครือ่ งอัดไอนี้อาจคิดเป็ น 5-30%
ของกําลังเครือ่ งยนต์ และสัดส่วนจะสูงขึน้ อีกมากในระหว่างจอดรถและ
ติดเครือ่ งในรอบเดินเบา [4] มีผลกระทบได้ต่ออัตราการใช้เชือ้ เพลิงรวม
ไปถึงมลพิษทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ นอกจากนัน้ ระบบปรับอากาศในยานยนต์
มีอตั ราการรัวไหลของสารทํ
่
าความเย็นมากกว่าระบบที่อยู่ก บั ที่มาก
รวมทัง้ การเก็บสารทําความเย็นคืนจากระบบเมือ่ ยุตกิ ารใช้งานก็เป็ นไป
ได้ยาก ปจั จัยนี้เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าํ ให้การเลือกระบบและสารทําความเย็น
เป็ นสิง่ สําคัญ
เพือ่ การทําความเย็นในรถยนต์ เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ
มีศกั ยภาพจากการที่ใช้สารทําความเย็นที่เป็ นธรรมชาติ เช่นฮีเลีย ม
และโดยเปรียบเทียบแล้วมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงเมื่อเทียบกับ
ระบบ Thermoelectric และสามารถมีขนาดทีก่ ะทัดรัดและนํ้าหนักเบา
เมือ่ เทียบกับระบบ Absorption หรือแม้แต่ระบบอัดไอทีใ่ ช้ CO2 แม้จะมี
ั หาเรื่อ ง
ประสิทธิภาพและสมรรถนะทํา ความเย็นได้สูง แต่ ก็ย งั มีป ญ
นํ้ า หนั ก ซึ่ ง แม้ ว่ า อาจจะมีผ ลไม่ ม ากสํ า หรับ รถทัว่ ไป แต่ สํ า หรับ
รถไฟฟ้าหรือรถไฮบริด ข้อพิจารณาเรือ่ งนํ้าหนักมีความสําคัญได้มาก
3. ลักษณะเฉพาะของเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลิง
ถึง แม้ก ารพัฒ นาเครื่อ งทํ า ความเย็น แบบสเตอร์ลิง จะสะสม
ประสบการณ์มามากในการทํางานระดับเยือกแข็ง แต่ในการปรับใช้งาน
ทีอ่ ุณหภูมทิ ําความเย็นทีส่ งู ก็มคี ําถามอยู่หลายส่วนถึงความเป็ นไปได้
ของการนํามาใช้
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3.1 สมรรถนะที่จาํ กัดที่อณ
ุ หภูมิทาํ ความเย็นที่สงู
รูปที่ 1 จากบทความของไพบูลย์ (2548)[5] แสดงถึงสมรรถนะ
ของอุปกรณ์ทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ในระดับอุณหภูมติ ่างๆ (ระบบ
ทําความเย็น = อุปกรณ์ทําความเย็น + อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน) โดย
ค่า % ของค่า COP ของคาร์โนต์แสดงให้เห็นว่าระบบอัดไอเป็ นระบบที่
ทํางานได้ดใี นระดับอุณหภูมสิ ูง แต่ไม่สามารถทํางานได้ทอ่ี ุณหภูมติ ่ํา
กว่า -30 °C ในขณะทีอ่ ุปกรณ์ทาํ ความเย็นแบบสเตอร์ลงิ แสดงให้เห็น
ถึงสมรรถนะสูงทีร่ ะดับอุณหภูมติ ่ํา แต่เมื่ออุณหภูมดิ า้ นเย็นมีค่าสูงขึน้
อุปกรณ์ทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ จะได้ประสิทธิภาพทีล่ ดลง แต่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงสิบปี ดงั รูป) ก็แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่
เพิม่ ขึน้ มาได้จนเทียบเคียงได้กบั ระบบอัดไอ

รูปที่ 1 อัตราส่วนของค่า COP ต่อค่า COP แบบคาร์โนต์เทียบกับ
อุณหภูมดิ า้ นเย็นของอุปกรณ์ทาํ ความเย็น ค่าวัตต์ทา้ ยข้อมูลบอกถึง
ขนาดภาระความเย็นทีส่ ภาวะ ASHRAE (54.4 °C/-23.3 °C) โดย SC
คืออุปกรณ์สเตอร์ลงิ และ VC คืออุปกรณ์อดั ไอ
(อุณหภูมดิ า้ นร้อนอยูท่ ่ี 55 °C ยกเว้นอุปกรณ์สเตอร์ลงิ อยูท่ ่ี 30 °C)
แต่อย่างไรก็ดี สําหรับระบบอัดไอแล้ว โดยแท้จริงแล้ว ข้อจํากัด
ทางทฤษฎีของระบบไม่ได้อยู่ทป่ี ระสิทธิภาพของคาร์โนต์ แต่ถูกจํากัด
อยู่ด้วยพื้นฐานของวัฏจักรอัดไอ ยกตัวอย่างเช่นหากใช้สารทําความ
เย็นเป็ น R134a ทํางานทีส่ ภาวะ ASHRAE ระบบอัดไอจะมีค่าทาง
ทฤษฎีของ COP ทีร่ าว 70% ของ COP ของคาร์โนต์ หรือหมายความ
ได้ว่า สมรรถนะของระบบอัดไอในรูปที่ 1 มีค่าสูงถึง 67%ของค่าทาง
ทฤษฎี ในมุมมองนี้ เครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลิงยังสามารถถูก
พัฒ นาไปได้อีก มากเพื่อ เข้า ใกล้ข ดี จํา กัดทางทฤษฎีข องคาร์โ นต์ไ ด้
มากกว่าในปจั จุบนั
สําหรับขีดจํากัดในด้านสมรรถนะของอุปกรณ์ทําความเย็นแบบ
สเตอร์ลงิ นัน้ ดังทีไ่ ด้เห็นจากรูปที่ 1 ถึงค่า COP ทีต่ ่าํ ลงทีอ่ ุณหภูมดิ า้ น
เย็นทีอ่ ุ่นขึน้ การศึกษา [6] ระบุว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้อนเป็ นปจั จัยหลักทีล่ ดค่า COP ของเครื่องทําความเย็นแบบ
สเตอร์ลิงในย่า นทํา ความเย็นที่อุ ณ หภูมติ ่ํา มากแบบเยือ กแข็ง และที่
อุณหภูมสิ งู เช่นในการปรับอากาศ การศึกษา [7] ระบุวา่ ค่า COP ทีล่ ด
ตํ่าลงด้านอุณหภูมติ ่ําของรูป 1 เป็ นผลมาจากความไม่มปี ระสิทธิภาพ
ของตัว regenerator ในขณะทีค่ ่า COP ทีล่ ดตํ่าลงด้านอุณหภูมสิ งู เป็ น
ผลมาจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้ว

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

อาจระบุ ไ ด้ว่า ที่ก ารทํ า งานที่อุ ณ หภู ม ิด้า นเย็น ที่สูง ขึ้น เช่ น การปรับ
อากาศนัน้ เครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ มีศกั ยภาพทีจ่ ะมีค่า COP
ที่สูง ขึ้นได้ห ากประสิท ธิภ าพของอุ ปกรณ์ ถ่า ยเทความร้อนได้รบั การ
ปรับปรุง
3.2 ข้อจํากัดในการถ่ายเทความร้อน
ข้อจํากัดอีกส่วนหนึ่งของเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ได้แก่
ข้อจํา กัดของการถ่า ยเทความร้อนออกจากปลายด้านเย็น ในขณะที่
ระบบอัดไอพึง่ พาการเปลีย่ นเฟสของสารทําความเย็นทีท่ งั ้ สองด้านของ
การถ่ายเทความร้อน แต่สาํ หรับเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ถึงแม้
การทํา งานกับ เฟสเดีย วของแก๊ ส จะให้ข้อ ดีท่ีส ามารถทํา งานในช่ ว ง
อุณหภูมทิ ก่ี ว้างกว่า เช่น สามารถทําความเย็นได้อุณหภูมดิ า้ นเย็นตํ่า
กว่า -30 °C หรือแม้อุณหภูมดิ า้ นร้อนสูงกว่า 50 °C [8] เมือ่ เทียบกับ
ระบบอัดไอ แต่ก็ทําให้การถ่ายเทความร้อนผ่านอุปกรณ์ถ่ายเทความ
ร้อนเป็ นไปได้ไม่ดเี ท่า โดยพืน้ ฐาน เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ จึง
มัก จะเหมาะกับ การทํ า ความเย็น ในขนาดเล็ก ที่ข นาดอุ ป กรณ์ ใ ห้
อัตราส่วนระหว่างพืน้ ทีต่ ่อปริมาตรได้สงู
ในความพยายามทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน
ให้แก่เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ พบว่าปญั หาของเครือ่ งทําความ
ั หาเดีย วกัน กับ อุ ป กรณ์ ทํา ความเย็น แบบ
เย็น แบบสเตอร์ลิง เป็ น ป ญ
Thermoelectric โดยชุด Thermoelectric นัน้ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นขนาด
เล็ก ทีพ่ น้ื ทีข่ นาด 40x40 มม2 อาจส่งผ่านความร้อนถึง 40000 W/m2
ในขณะทีใ่ นเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอทั ่วไปมีการส่งผ่านความร้อน
ราว 300-800 W/m2 เท่านัน้ [9] ผลก็คอื อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนต้อง
ทํางานได้อย่างดี มิฉะนัน้ ค่า COP ของการทําความเย็น ซึง่ น้อยอยู่แล้ว
ในกรณีของชุด Thermoelectric ก็จะน้อยลงไปอีก
สําหรับชุด Thermoelectric นัน้ รูปแบบการถ่ายเทความร้อน
ปกติคอื การใช้ครีบระบายความร้อนมีขอ้ จํากัดเนื่องจากการนํ าความ
ร้อ นจากชุ ด Thermoelectric
มาสู่ ค รีบ ระบายความร้อ นมีก าร
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีท่ ม่ี าก ทําให้ในทางปฏิบตั ิ พืน้ ทีข่ องครีบระบายความ
ร้อนไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ ทางออกอีกส่วนของข้อจํากัดในการ
ถ่ายเทความร้อนได้แก่การใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเพิม่ พิเศษ เช่น
ในการพัฒนาเริม่ ต้นมักจะใช้ของไหลในการแลกเปลีย่ นความร้อนแทน
ั มาก อีกรูปแบบหนึ่งทีใ่ ช้
อากาศ แต่รปู แบบนี้กม็ กี ารสูญเสียในปมได้
ได้แก่ระบบ Thermosyphon โดย Astrain และคณะ (2003) [10] แสดง
การนําระบบ Thermosyphon มาช่วยระบายความร้อนทีด่ า้ นร้อนของ
ชุด Thermoelectric ผลการทดลองแสดงว่าค่าความต้านทานการ
ถ่ายเทความร้อนลดลงจาก 0.14 K/W ลงราว 36% และทําให้ค่า COP
ดีข้นึ ได้ 32% การศึกษาของ Lee และคณะ(2003) [11] ใช้
Thermosyphon แบบ loop และระบุว่าให้การถ่ายเทความร้อนได้ถงึ
5400 W/K.m2 ระหว่างอุณหภูม ิ -4.6 และ 25 °C เมือ่ อิงกับพืน้ ทีถ่ ่ายเท
ความร้อนของชุด Thermoelectric แต่การศึกษานี้ไม่ได้ระบุถงึ ค่า COP
นอกจากนัน้ Vian และคณะ(2008) [12] นํา Thermosyphon มาช่วย
ระบายความร้อนทีด่ ้านเย็นของชุด Thermoelectric ผลการทดลอง
แสดงว่าค่าความต้านทานการถ่ายเทความร้อนลดลงจาก 0.51 K/W
ราว 37% และค่า COP ดีขน้ึ ได้ 32%
สําหรับเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ เอง ก็มกี ารศึกษาหลาย

ส่วนทีน่ ํา Thermosyphon มาใช้เช่นกัน Welty และ Cueva (2001) [13]
ระบุถงึ ความสําคัญของอุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนทีเ่ หมาะสมเพื่อนํ า
เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ทีม่ ี flux ความร้อนสูงมาใช้ในตูเ้ ย็นทีม่ ี
flux ความร้อนตํ่ากว่าได้ และได้ตดิ ตัง้ ชุด Thermosyphon ทีใ่ ช้ CO2
เป็ นสารทํา งานสํา หรับห้องเย็น และใช้ชุ ด Thermosyphon
ที่ใช้
isobutane เป็ นสารทํางานสําหรับการถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ
ถัดมา Oguz และ Ozkadi (2002) [14] ติดตัง้ ชุด Thermosyphon ไปที่
ด้านเย็น ในขณะทีด่ า้ นร้อนใช้ครีบระบายความร้อนพร้อมพัดลม หรือ
สําหรับการติดตัง้ ในเชิงพาณิชย์ในผลิตภัณฑ์ Tropikool ของ AvXcel
ซึง่ ใช้เครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ก็ใช้ชุด Thermosyphon ทีใ่ ช้
CO2 เพือ่ ให้ความเย็น
อีกทางเลือกหนึ่งได้แก่การนํา heat pipe มาใช้ ดังเช่นใน Riffat
และคณะ(2001) [15] ซึ่งให้ค่าความต้านทานการถ่ายเทความร้อนที่
0.012 K/W นอกเหนือจากนัน้ มีการใช้สารเปลีย่ นเฟส (Phase change
material, PCM) มาเสริมการทํางาน โดย Riffat และคณะ(2001) [15]
ระบุว่าการเก็บกักความร้อนด้วยสารเปลี่ยนเฟสสามารถช่วยเสริมการ
จ่ายความเย็นสูงสุดได้ ทัง้ ยังให้ค่า COP ทีด่ ขี น้ึ ได้อย่างมีนยั สําคัญ แต่
อย่างไรก็ด ี การนํ าสารเปลีย่ นเฟสมาใช้ในระบบอัดไอโดย Wang และ
คณะ(2007) [16] พบว่าให้คา่ COP ทีด่ ขี น้ึ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ สําหรับ
การใช้สารเปลีย่ นเฟสนี้ สังเกตว่าในงานของ Riffat และคณะ(2001)
[15] ล้วนแสดงผลเฉพาะช่วงการทํางานทีไ่ ม่คงตัว และไม่ได้แสดงการ
ทํางานแบบคงตัว ดังนัน้ จึงไม่ทราบได้ถงึ ค่า COP ทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ นํ า
สารเปลีย่ นเฟสมาใช้
3.3 แนวทางการศึกษา
จากการประเมินทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ โดยเปรียบเทียบกับระบบ
อัดไอ เครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ยังคงมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาได้อกี
มาก และการพัฒนาทีส่ าํ คัญส่วนหนึ่งก็คอื อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน โดย
เปรียบเทียบกับระบบ Thermoelectric อุปกรณ์ถา่ ยเทความร้อนที่
สามารถนํามาพัฒนาได้ได้แก่ การระบายความร้อนด้วยนํ้า หรือ
Thermosyphon หรือสารเปลีย่ นเฟส การศึกษานี้เริม่ ทีก่ ารเปรียบเทียบ
ความสําคัญระหว่างอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนด้านเย็นและด้านร้อน
จากนัน้ จะได้ศกึ ษาถึงโอกาสที่ Thermosyphon จะช่วยปรับปรุงค่า
COP สําหรับเครือ่ งทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ
4. การทํานายการทํางานของระบบทําความเย็น
ในส่ว นนี้ จ ะได้ทํา นายการทํ า งานของระบบทํ า ความเย็น เมื่อ
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนทัง้ ด้านร้อนและด้านเย็น (รูปที่ 2)
โดยสมรรถนะของอุ ป กรณ์ ทํา ความเย็น มาจากผลการทดสอบระบบ
สเตอร์ลงิ ของ Kwon และ Berchowitz [17] ซึง่ ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตต์ความเย็นและกําลังขาเข้าอันเป็ นผลจากการทดลองกับระบบสเตอร์
ลิงรุ่น TB40 ขนาด 40 วัตต์ความเย็น (สภาวะ ASHRAE) ของบริษทั
Twinbird ในขณะที่สํา หรับ ระบบ Thermoelectric
พิจ ารณาชุ ด
Thermoelectric รุ่น UT15-12-40-F2 ของ Melcor และใช้สมการการ
ออกแบบ [5] ซึง่ ให้การประมาณสมรรถนะของระบบ Thermoelectric
จริงได้อย่างพอเพียง [18,19]
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4.1 กรอบการทํานายการทํางาน
การศึกษาในส่วนนี้พจิ ารณาการทําความเย็นที่ภาวะคงตัว โดย
กําหนดให้อุณหภูมดิ า้ นเย็นของระบบทําความเย็นมีค่าคงทีอ่ ยู่ท่ี 0 °C
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในมุมมองของค่า COP เมื่อ
รู ป แบบการติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ถ่ า ยเทความร้ อ นเปลี่ ย นไปที่อุ ณ หภู ม ิ
บรรยากาศ ( Tamb ) เปลีย่ นไป สมมติฐานในทีน่ ้คี อื วัตต์ความเย็นทีร่ ะบบ
ทําได้มคี ่าสูงขึน้ อย่างเป็ นเชิงเส้นกับอุณหภูมบิ รรยากาศที่สูงขึน้ หาก
พิจารณาให้ค่าการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนด้าน
เย็นและด้านร้อนเป็ น K c และ K h (W/K) ตามลําดับ อัตราการทําความ
เย็นและการถ่ายความร้อนออกจะเป็ น
Qc = K c (Tr − Tc )

(2)

Qh = K h (Th − Ta )

(3)

โดยทีก่ าํ ลังขาเข้าอุปกรณ์ทาํ ความเย็น P หาได้จาก

(4)

Qh = Qc + P
Cold-side
Heat exchanger

ค่า COP เมือ่ ปรับปรุงอุปกรณ์ดา้ นเย็นให้ดขี น้ึ 50% (4.5 และ 6 W/K)
เทียบกับเมือ่ ปรับปรุงอุปกรณ์ดา้ นร้อนให้ดขี น้ึ 50% (3 และ 9 W/K) ผล
ดัง รูป ที่ 3 แสดงให้เ ห็น ว่า สํา หรับระบบ Thermoelectric
ผลการ
ปรับปรุงทัง้ สองด้านให้ผลไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจุดทํางานที่
ให้ค่า COP ของระบบพืน้ ฐานทีป่ ระมาณ 0.3 คือที่ Tamb =22.5 °C การ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดา้ นเย็นและด้านร้อนให้ค่า COP ดีขน้ึ 28 และ 36%
ตามลําดับ ซึง่ อยู่ในระดับเดียวกับผลทีท่ ดลองได้จาก Astrain (2003)
[10] และ Vian (2008) [12]
สําหรับเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ รูปที่ 3 ก็แสดงว่าผล
การปรับปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนสองด้านให้ผลไม่แตกต่างกัน ซึง่
ไม่สนับสนุ นข้อระบุของ Berchowitz(1992) [6] และโดยเปรียบเทียบ
ด้วยค่า COP โดยรวมทีส่ งู กว่า การปรับปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน
ให้ดขี น้ึ 50% ส่งผลต่อค่า COP สูงสุดเพียง 6% เท่านัน้ ในทัง้ สองกรณี
(พิจารณาที่ Tamb =45 °C)

Hot-side
Heat exchanger

Cooling
unit

รูปที่ 2 แผนภาพของการส่งถ่ายพลังงานผ่านระบบทําความเย็น
(ดัดแปลงมาจาก [21])
4.2 การปรับปรุงสมรรถนะจากอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน
จากการศึกษาอุปกรณ์ทาํ ความเย็นทัง้ แบบ Thermoelectric และ
สเตอร์ลงิ [10,11,17] จะได้สงั เกตว่าอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนด้านร้อน
จะถูกออกแบบให้มสี มรรถนะค่าการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าด้านเย็น
ทัง้ นี้เนื่องจากต้องนําพลังงานทัง้ ความร้อนจากด้านเย็นและกําลังขาเข้า
ออกไปคายออก นอกจากนั ้น จากการศึ ก ษารู ป แบบสมการของ
Berchowitz (1992) [6] ก็พบว่า โดยเปรียบเทียบแล้ว การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนด้านเย็นมีผลได้สาํ คัญกว่าฝงั ่
คายความร้อน แต่ในกรณีของระบบ Thermoelectric การศึกษา [10,12]
ั ่ ง้
บ่งชี้ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนฝงทั
ด้านรับความร้อนและด้านคายความร้อนให้ผลทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก
ในส่ ว นนี้ จ ะได้ทํ า นายการทํ า งานของระบบทัง้ สองในกรณี ท่ี
ปรับ ปรุ ง สมรรถนะของอุ ป กรณ์ ถ่ า ยเทความร้อ น เพื่อ บ่ ง ชี้ว่ า การ
ปรับปรุงด้านใดจะส่งผลได้มากกว่าต่อค่า COP ของระบบ โดยระบบ
พืน้ ฐานกําหนดให้มคี ่าการถ่ายเทความร้อนที่ 3 และ 6 W/K สําหรับ
ด้านเย็นและด้านร้อนตามลําดับ จากนัน้ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงของ
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รูปที่ 3 ค่า COP ของระบบทําความเย็นเมือ่ ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้อน SC คือระบบสเตอร์ลงิ TE คือระบบ Thermoelectric
4.3 การนํา Thermosyphon มาใช้
ดังทีไ่ ด้ระบุขา้ งต้น ความพยายามแนวทางหนึ่งในการปรับปรุง
อุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนได้แก่การนํ า Thermosyphon มาใช้ โดย
Thermosyphon เป็ นอุ ปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนเฟส
ระหว่างของไหลและไอของสารทํางานเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อน
ได้ด ี ดังแสดงในรูปที่ 4 ด้วยการเลือกสารทํางานที่เหมาะสมกับระดับ
อุณหภูมทิ ํางาน การเดือดของสารทํางานในเฟสของเหลวช่วยให้การ
ถ่ายเทความร้อนเป็ นไปได้ดแี ม้ว่าจะมีพ้นื ที่ในการถ่ายเทความร้อนที่
จํากัด จากนัน้ การกลันตั
่ วทีผ่ วิ ด้านในของ Thermosyphon ทีม่ พี น้ื ที่
มากก็เป็ นไปได้โดยง่าย จากตัวอย่างค่าของการถ่ายเทความร้อนทีส่ ว่ น
ต่างๆของ Thermosyphon จะเห็นว่าขีดจํากัดของการถ่ายเทความร้อน
อยูท่ ส่ี ว่ นการเดือดและส่วนการถ่ายเทความร้อนออกทีค่ รีบระบายความ
ร้อน แต่อย่างไรก็ดี ที่อุณหภูมดิ ้านร้อนที่สูงขึ้น จะเห็นว่าการถ่ายเท
ความร้อนผ่านการเดือดก็จะมีสมรรถนะทีด่ ขี น้ึ
ในการศึกษานี้ ใช้กรอบสมรรถนะของ Thermosyphon ของ
Astrain (2003) [10] ซึง่ ได้ระบุถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการถ่ายเท
ความร้ อ นกั บ อุ ณ หภู ม ิ ท่ี ด้ า นร้ อ นของอุ ป กรณ์ ทํ า ความเย็ น แบบ
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พาราโบลา โดยเมือ่ พิจารณาข้อมูลระหว่าง 20-35 °C ทีม่ คี ่าการถ่ายเท
ความร้อน 8-12.67 W/K จะได้ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ดงั สมการ
−6
2
−1
K h ,TSF = ( −5.10 × 10 Tamb + 0.563) W/K

Tamb

Th

Rcontact

Rwall

Rboiling

Rcondensation

R fin

0.03 K/W

0.001 K/W

0.057 K/W

0.005 K/W

0.057 K/W

รูปที่ 4 การทํางานของ Thermosyphon พร้อมตัวอย่างค่าความ
ต้านทานการถ่ายเทความร้อน ( R = 1/ K ) ทีส่ ว่ นประกอบต่างๆของ
การทํางาน [10]
ผลการทํานายการทํางานด้วย Thermosyphon แสดงได้ดงั รูปที่
5 โดยแสดงให้เห็นว่าการนํา Thermosyphon มาใช้กบั เครือ่ งทําความ
เย็นแบบสเตอร์ลงิ มีผลดีอย่างสมํ่าเสมอต่อค่า COP โดยให้การปรับปรุง
ค่า COP สูงสุด 14% ที่ Tamb = 45 °C แต่สําหรับระบบ
Thermoelectric แล้ว Thermosyphon ส่งผลกระทบได้มาก โดย
เฉพาะที่อุณหภูมสิ ูงซึ่งชุด Thermoelectric ที่พจิ ารณาทํางานได้ถงึ
Tamb = 24 °C เท่านัน้ แต่การนํา Thermosyphon มาช่วยถ่ายเทความ
ร้อนทีด่ า้ นร้อน นอกจากจะช่วยให้ชุด Thermoelectric ทํางานต่อเนื่อง
ได้ แต่ยงั ให้คา่ COP ทีด่ ขี น้ึ กว่าสามเท่า (ที่ 24 °C)

รูปที่ 5 ค่า COP ของระบบทําความเย็นเมือ่ ปรับเปลีย่ นใช้
Thermosyphon ทีด่ า้ นร้อน SC คือระบบสเตอร์ลงิ TE คือระบบ
Thermoelectric

5 บทสรุป
จากการทํานายการทํางานของระบบทําความเย็นทัง้ สอง พบว่า
การปรับปรุงอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนมีผลสําคัญในการเพิม่ ค่า COP
ในกรณีของระบบ Thermoelectric ได้มาก แต่อย่างไรก็ด ี ระบบ
Thermoelectric ยังมีค่า COP อยู่ในระดับทีต่ ่าํ มาก ดังนัน้ การนํามาใช้
ปรับอากาศในยานยนต์จงึ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ สําหรับเครือ่ งทําความเย็น
แบบสเตอร์ลงิ นัน้ การปรับปรุงอุ ปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนให้ผลสําคัญ
น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่การนํ า Thermosyphon มาใช้กม็ คี วาม
เหมาะสมเพราะให้ผลปรับปรุงค่า COP ได้อย่างมีนัยสําคัญโดยไม่ใช้
พลังงานในการทํางาน นอกจากนัน้ โดยการเพิม่ พืน้ ทีก่ ารถ่ายเทความ
ร้อนของ Thermosyphon ก็ทาํ ให้การนําไปใช้ในการปรับอากาศเป็ นไป
ได้โดยง่ายขึ้น ดังนัน้ ทิศทางของการพัฒนาเครื่องทําความเย็นแบบ
สเตอร์ลงิ ควรมุ่งไปที่การเพิม่ สมรรถนะของตัวอุปกรณ์ เนื่องจากยังมี
ศักยภาพอยู่อกี มาก หากเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ สามารถทํา
ความเย็นได้ท่สี มรรถนะสูง ก็มคี วามเป็ นไปได้ท่จี ะนํ ามาใช้เพื่อปรับ
อากาศในยานยนต์ โดยติดตัง้ เครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลงิ ขนาด
เล็ก ที่ห ลายตํา แหน่ งในยานยนต์ในลักษณะการทําความเย็นแบบจุด
และสามารถปรับการทําความเย็นในแต่ละตําแหน่งได้โดยอิสระต่อกัน
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Abstract
Solar tower plant is a power plant that generates
mechanical energy by using a rising, buoyant hot air,
which is heated by solar energy, to turn a turbine which is
located at the base of a tall tower. In this paper,
dimensional analysis methodology is used together with
engineering intuition to combine eight primitive variables
into one (and only) dimensionless variable that governs
similarity of model plants. Numerical simulations for
several plants models were performed with geometrically
similar, partial similar and dissimilar characteristics. The
values of the proposed dimensionless variable for all
these cases were found to be nominally equal, suggesting
the validity of the variable. The value for the physical
plant actually built and tested previously was also
evaluated to be about the same as the computed value.
Engineering interpretation of this variable is finally
explained.
Keywords: Solar chimney power plant, Solar tower
plant, Solar energy, Dimensional analysis, Dimensionless
constant, Natural convection.
Nomenclature
A
flow area, m2
Ar
roof area, m2
cp
specific heat capacity at constant pressure,
g

hc
hr
m&
p
q′′
q′′′

rc
rr
T
t

V

J/(kg.K)
gravitational acceleration, m/s2
chimney height, m
roof height above the ground, m
mass flow rate, kg/s
pressure, Pa
insolation, W/m2
solar heat absorption per unit volume, W/m3
chimney radius, m
roof radius, m
absolute temperature, K
time, s
flow velocity, m/s

Greek symbols
β
volumetric coefficient of thermal expansion, 1/K

γ
η
Π
ρ

specific heat ratio
efficiency
dimensionless group
density, kg/m3

Subscripts
1,2,3,4 position along chimney (as depicted in Figure 1)
const
constant
o
overall
p
potential
t
turbine
ref
reference state
1. Introduction
Solar tower plant, or solar chimney power plant, was
proposed as an alternate means to harness energy from
the Sun (Schlaich, 1995). The schematic of a typical solar
tower plant is sketched in Figure 1. Hot air is obtained
under the transparent roof surface as a result of the
greenhouse effect. Due to buoyancy, the heated air flows
up the tower (chimney) and induces a continuous flow
from the perimeter towards the middle of the roof where
the chimney is located. Shaft energy can be extracted
from thermal and kinetic energy of the flowing air to turn
an electrical generator.

Figure 1 Schematic layout of solar tower plant
A prototype solar tower plant with a designed peak
output of 50 kW was constructed in Spain as a result of a
joint venture between the German government and a
Spanish utility. This pilot plant, with the chimney height
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and the roof diameter nominally at 200 m, had been
running from the year 1982 to 1989. Tests conducted
have shown that the concept is technically viable and
operated reliably (Haaf et al., 1983; Haaf, 1984). The
energy balance, design criteria and cost analysis were
discussed in Haaf et al. (1983). It was analyzed that the
power production cost for the plant is 0.25 DM/KWh. A
second paper (Haaf, 1984) dealt with the preliminary test
results from the plant. Inspection of the available
experimental data showed that the plant efficiency is only
about 0.1%. Since then, no solar tower plant has been
built again, but theoretical and numerical studies have
been carried out by some researchers.
Padki and Sherif (1989a, 1989b, 1992) and Yan et al.
(1991) conducted some of the earliest work on the
thermo-fluid analysis of a solar tower plant. These
articles assumed the flow through the system as a quasione-dimensional system. Von BackstrÖm and Gannon
(2000) presented a one-dimensional compressible flow
approach for the calculation of the flow variables as
dependence on chimney height, wall friction, additional
losses, internal drag and area change. Afterward they also
carried out an investigation of the performance of a solar
chimney turbine (Gannon and Von BackstrÖm, 2003).
Chitsomboon (2001) proposed an analytical model with
thermo-mechanical mechanisms that allow flows in
various parts of a solar tower plant to interact. Schlaich
and Weinrebe (2005) developed a guideline for the
design of a 200 MW commercial plant system, based on
engineering theory, economy and their own practical
experience. Onyango and Ochieng (2006) considered the
appropriateness of a solar tower plant to small rural
villages. Pretorius and KrÖger (2006) evaluated a
convective heat transfer equation, more accurate turbine
inlet loss coefficient and various types of soil on the
performance of a large scale solar tower plant. The
resultant optimal plant collector height is not as predicted
by KrÖger and Buys (2001) or Pretorius et al. (2004).
Tingzhen et al. (2006) proposed a mathematical model in
which the effects of various parameters, such as the tower
height and radius, collector radius and solar radiation, on
the relative static pressure, driving force, power output
and efficiency can be investigated.
The vast numbers of theoretical studies in the past
was justifiable because an experimental study of a full
scale solar chimney prototype is very expensive and time
consuming since a “small” power plant is of the order of
100 m in height (Schlaich, 1995). Small-scale model
testing is obviously desirable but a similarity scaling law
must first be established. Dimensional analysis combines
various primitive variables into fewer dimensionless
variables, thereby achieving similarity among different
physical models. Aside from the scaling law, dimensional
analysis also helps reduce the number of independent
variables resulting in lesser experimental trials. This
paper proposes to use dimensional analysis methodology
to establish scaling law to extrapolate results from smallscale model to the full scale prototype. The similarities

306

between the models and the prototype is verified by
scaling the numerical results obtained by using the
computational fluid dynamics (CFD) code [1].
2. Dimensional Analysis
According to the previous work of Chitsomboon
(2001), the mathematical model of the flow in a solar
tower plant was proposed as,
3
⎡
1
2 A q′′
2⎢
2 dA
&
mV1 ρ1 − 2 ρ1 A1
+ 1
3 Vc T
⎢
2
A
1 p 1
1
⎣

∫

=

ρ1ghc q′′
c pT3

3

3

∫
1

2 ρ1 A12 ghc
+
γRT1
A2

dAr

3

∫
1

⎤
dA ⎥
A3 ⎥
⎦ (1)

∫ dA

r

1

This mathematical model was a result of the
synthesis of the conservation equations of mass, momenta
and energy, together with the ideal gas relation. Due to its
reliable predictions in comparison with results from CFD,
the forms of the terms appear in this equation could
perhaps be used as a guide to form the list of variables in
the dimensional analysis. Guided by Eq. (1), Koonsrisuk
and Chitsomboon (2007) suggested that the relevant
primitive
variables
governing
the
flow
are
'''
ρ , A,V , q , c p , β , hc , g . The relation for these variables was
proposed as:
ρAV

V2
q′′′
= f n ( ρ , g , , β , hc )
2
cp

(2)

Note that the viscous effect was not included as the
variables. The cited study had concluded and proved that
flow in a solar tower, with low ratio of tower height to
diameter, could be approximated as an inviscid flow
without sacrificing much in accuracy. Therefore this
study will investigate only inviscid flow. Turbine work
also is not included since it is beyond the scope of this
study in which the amount of no load air kinetic energy is
the main aim.
In the previous study, the functional relationship
between dimensionless variables in solar tower plant
modeling was found as Π1 = f n (Π 2 ) , or
V2
ρ
2 = f n(
)
q′′′βg 4
′
′
′
q
hc
β
hc
cp
cp
g

ρAV

(3)

The validity of Eq. (3) was satisfactorily proved by
scaling the numerical results of the various models.
However it was found that this relationship poses a
serious obstacle for conducting a “similar” experiment
because a means for reducing insolation is needed.
It is noted in this study that the undesirable similar
constraint of the previous study might be due to the use
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of q′′′(= q′′ h ) instead of q′′ . Therefore the direct use of
r

q′′ is now proposed. By examining Eq.(1) it is seen that

this term always appear in combination with others as
q′′Ar

cp

which is the total heat flux striking the entire roof

scaled by the specific heat at constant pressure. This
quantity, rather than just q′′ , will be proposed as a
variable in this study.
In addition, by realizing that the gravitational
acceleration always appears together with the tower
height in Eq.(1), the term ghc is therefore also proposed
as a single fundamental variable in this analysis.
Consequently, the relevant variables are proposed as,
ρAV

V2
q′′Ar
, β , ghc )
= f n (ρ ,
2
cp

(4)

Using mass (M), length (L), time (t), and temperature
( Θ ) as the fundamental dimensions, the matrix of
dimensions for this case is
ρAV

1
2
-3
0

M
L
t
Θ

ρ

q′′Ar
cp

β

ghc

1
-3
0
0

1
0
-1
1

0
0
0
-1

0
2
-2
0

V2
2

engineering intuition and the guidance from Eq.(1). This
should help make the ensuing experiments much simpler
and more economical. The validity and completeness of
the derived dimensionless variable, however, remain to
be proven. To this end, the commercial CFD code [1] was
employed to obtain numerical solutions of several
different-size solar tower plants. The numerical results of
the various plant models were scaled to obtain Π const ,
and compared to verify the validity of the proposed
dimensionless variable.
3. Computational Works
The CFD code [1] solves the conservation equations
for mass, momenta, and energy using a finite volume
method. Adaptive unstructured tetrahedral meshes are
used in the present study. The plants studied are modeled
as axis-symmetry where the centerline of the tower is the
axis of symmetry. To simulate axis-symmetry in the 3dimensional setting, a 5 degree section of the plant is cut
out from the entire periphery as shown in Figure 2. To
make certain that similarity (or the lack thereof) was not
interfered by grid-topology, “grid similarities” for all the
test cases were enforced. By “grid similarity” it is meant
that if the small-scale model is scaled up to be the same
size as the prototype, its computational grid will be
exactly the same as that of the prototype. The grid
convergence issue was already investigated in the
previous study (Koonsrisuk and Chitsomboon, 2007);
those grid configurations are then adopted in this work. A
typical mesh system for the computational domain is
shown in Figure 2.

According to Buckingham’s pi theorem, the number
of dimensionless group is therefore 5 − 4 = 1, and it is
given by

Π const =

ρAV

V2
2

q′′Ar β
ghc
cp

(5)

When only one non-dimensional group exists, it
cannot be a function of any other variable. Therefore it
must equal a constant. Thus,
ρAV

V2
2

q′′Ar β
ghc
cp

= constant

(6)

Hence the original eight primitive variables
( ρ , A,V , q′′, c p , β , hc , g ) in Eq.(4), have been combined and
the number is reduced to only one. Note that the
Buckingham’s pi theorem dictates that the number of
dimensionless variables should be four. The reduction of
another three dimensionless variables is made possible by
combining primitive variables together by using

Figure 2 Unstructured mesh used for the 5 degree axissymmetric computational domain.
The same boundary condition settings as the previous
work are also employed. At the roof inlet, the total
pressure and temperature are specified; whereas at the
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chimney exit the ‘outlet’ condition with zero static
pressure is prescribed. Additionally, the ‘symmetry’
boundary conditions are applied at the two sides of the
sector. The adiabatic free-slip conditions are prescribed to
the remaining boundaries. As specified above that
frictionless flow is being modeled, then the free-slip
conditions are applied to all walls. All test cases were
computed until residuals of all equations had reached
their respective minimum. Moreover, global conservation
of mass had been rechecked to further ascertain the
convergence of the test cases.
4. Results and Discussion
The flows through six physical models, as indicated
in Table 1, are investigated numerically. Note that there
are three classes of models, namely, similar, partially
similar and dissimilar. The partial similarity is a concept
we proposed in the previous study such that the same
insolation value used in the prototype can also be used in
a small model, whereas the dissimilar model is
introduced here only to study about its trend.

Figure 3 Numerical prediction of updraft velocity at
tower top as a function of insolation.

Table 1 Specification of prototype and models
Case

Prototype
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7

Tower
height
(m)
100
20
5
20
5
50
200
194.6

Roof
height
(m)
2
0.4
0.1
0.4
0.1
1
1
1.85

Tower
radius
(m)
4
0.8
0.2
0.8
0.2
2
2
5.08

Roof
radius
(m)
100
20
5
13.37
2.36
25
50
122

Geometric
similarity
characteristics
reference
similar
similar
partially similar
partially similar
dissimilar
dissimilar
dissimilar

Remarks: the specification of prototype, model 1, and
model 2 are the same as the plants studied in Koonsrisuk
and Chitsomboon (2007); model 3 and 4 are the distorted
model of model 1 and 2, respectively; model 5 and 6 are
the non-geometrically similar models of prototype; model
7 is the Manzanares plant.
The computed updraft velocity at the tower top, as a
function of the solar insolation, is presented in Figure 3.
The values of insolation were varied from 200 to 1,000
W/m2. The distributions of the graphs appear to be in
accord with their physical sizes and the requirements of
the governing conservation principles.
The temperature distributions at the collector exit are
displayed in Figure 4 wherein it can be seen that the exit
temperature of the prototype and of all the models,
despite their wide differences in geometry, are
comparatively identical. This rather intriguing
phenomenon will be elaborated further, after the main
results are presented.

Figure 4 Numerical prediction of temperature at roof exit
as a function of insolation.
To verify the validity of the similarity proposition,
that Π const must be of a constant value, Table 2 presents
the values of Π const that were computed from the
involved primitive variables of the six models as
indicated in Table 1. It is evident that the numerical
values of the proposed Π const for all the cases are about
the same, of the order of 1.0, with the maximum error not
exceeding 13% even though the operating conditions
were widely different. The mentioned similarity
surprisingly extends also to the ‘dissimilar’ cases.
To test the similarity issue further, Π const for the
solar tower plant that was actually built and tested at
Manzanares desert in southern Spain (Haaf et al., 1983) is
also examined. Experimental data taken from Weinrebe
and Schiel (2001), compensated with the 0.32 collector
efficiency, the 2 3 ratio of pt p (Haaf et al., 1983) and
p
the 0.15 pressure loss co-efficient (Weinrebe and Schiel,
2001), were used in the computation. This is shown in
Table 2 as the data in model 7; in which it is shown that
the value of the constant is only about 8% off from the
bench mark value of 1.0.
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The unified values of this variable under wide (even
dissimilar) conditions has prompted us to investigate
further. It is noted that without an extracting turbine the
whole buoyant energy resulting from the insolation is
converted into kinetic energy. The overall efficiency of
the system might be defined by

ηo =

V2
β
2 =Π
ghc
const ×
q′′Ar
cp

ρAV

(7)

Recall that β = 1T for an ideal gas (Cebeci and
Bradshaw, 1988); then Π const could be arranged as
⎛ gh ⎞
Π const = ηo ÷ ⎜ c ⎟
⎜ c pT1 ⎟
⎝
⎠

(8)

Note that the overall efficiency was proposed by
Gannon and Von BackstrÖm (2000) and Schlaich and
Weinrebe (2005) as ghc c T . Then it should not be a
p 1
surprise that the value of Π const (= ηo ÷ (

ghc
)) should be
c pT1

equal to 1.0 since it is a mere efficiency devided by
“inself”. In other words, the pi group proposed in this
study could be interpreted in another perspective which is
consistent with the previous establishment.
Physical meaning of a dimensionless group helps in
engineering interpretation, which deepens the
understanding of the problem. The scaling variable
of

Π const ,

⎛ q′′Ar β ⎞
gh ,
⎜⎜
c p ⎟⎟⎠ c
⎝

could,

in

yet

another

perspective, be interpreted as the rate of energy the air
expenses in floating from the base to the top of the tower.
′′
To clarify this, first note that q Ar c

p

is proportional to

& T , where m& is air mass flow rate and ΔT is the air
mΔ
temperature increase through the roof portion. When this

term is multiplied to β

( = 1 ρ ⎛⎜ ∂ρ ∂T ⎞⎟ ), the term is
⎝

⎠

proportional to (Δρ )Av , where Δρ is the differential air
density incurred along the roof portion. Further
multiplication by ghc , resulting into, ( g∀Δρ )v , where
∀ = Ahc is the tower volume. The term in the parenthesis
is the buoyant force in the tower, thus, the whole term is
the buoyant energy of the rising hot air in the tower. So,
Π const could be interpreted as the total kinetic energy of
the system measured in the scaling unit that is
proportional to the buoyant energy of the heated air.
Also recall that Richardson number, which is
typically interpreted as a measure of the relative
importance of free and forced convections (Cebeci and
Bradshaw, 1988), is defined as

Ri =

Gr
Re 2

Δρ gh

=

(9)

ρ V2

where Gr and Re are the Grashof number and Reynolds
number, respectively. It can be shown that Π const =

1
.
2 ⋅ Ri

It is ironic that this study, which began as an inviscid
study, should end up with a pi group which could be
interpreted in a viscous context. To circumvent this
anomaly, we can rewrite the Richardson number as
Δρ∀g
Ri =
which now can perhaps be interpreted as the
ρAV 2
ratio of buoyant force to the inertial force; this precludes
the viscous effect altogether. The Richardson number,
thus, seems to exhibit a dual character.
Coming back to the side issue of temperature similarity
that was mentioned earlier. To further investigate this, the
temperature distribution along the normalized flow path
for these models, using insolation of 1000 W/m2, are
shown in Figure 5. It is seen that the temperatures along
the towers are the same but those along the roofs are
slightly different. The reason for this sameness might be
explained by non-dimensionalizing Eq.(1).
The governing equation, Eq.(1), is rewritten,
3
3
3
⎡
⎤
1
2q′′
dA
dAr 2 ghc 2 dA ⎥
⎢
+
+
m& V12 ⎢1 − 2 A12
A1
A1
⎥
2
A3 ρ1V1c pT1
A2 γRT1
A3 ⎥
1
1
1
⎣⎢
⎦

∫

=

ghc q′′
c pT3

∫

∫

3

(10)

∫ dA

r

1

The variables will now be scaled in the following
manner:
m&
A*
ρ1
V1
*
*
*
m& * =
A
=
;
;
;
;
ρ
=
=
V
1
1
2
2
Vref
ρ ref
ρ ref href
Vref
href
A1* =

A1
2
href

;

Ar* =

Ar
2
href

; hc* =

hc
T
T
; T1* = 1 ; T3* = 3
href
ΔT
ΔT

Rewriting Eq.(10) in terms of these dimensionless
variables gives
3
⎡
*
⎢1 − 2 A*2 dA
1
⎢
*3
1 A
⎢
⎢
⎞ 2 A*
q′′
1 * *2 ⎢ ⎛⎜
1
⎟
m& V1 ⎢+
⎜ ρ ref Vref c p ΔT ⎟ * *2 *
2
⎠ ρ V1 T1
⎢ ⎝
⎢
3
⎢ ⎛ ghref ⎞ 2h* A*2 dA*
⎟ c 1
⎢+ ⎜⎜
⎟
*
*3
⎢ ⎝ γRΔT ⎠ T1
1 A
⎣

∫

∫

⎛
ghref q′′
=⎜
⎜ ρ V 3 c ΔT
⎝ ref ref p

3

∫
1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
dAr* ⎥
2⎥
A* ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
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r
⎟ T*
⎠ 3

∫
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The three terms in parentheses are dimensionless,
gh
namely, Π′1 = q′′
,
and
Π′2 = ref
γRΔT

ρ ref Vref c p ΔT

Π′3 =

ghref q′′

3
ρ ref Vref
c p ΔT

. As a consequence, the solutions

for these plants, when expressed in dimensionless forms,
will be identical, if the three variables Π′1 , Π′2 and Π′3
have the same values. Moreover, any combination of
these variables is also a variable; then a new variable, Π1′′
can be formed by letting
Π1′′ = Π′13 × Π′2 ÷ Π′3
⎛
q′′
=⎜
⎜ ρ ref Vref c p ΔT
⎝
=

⎞
⎟
⎟
⎠

3

⎛ ghref
⋅ ⎜⎜
⎝ γRΔT

3
c p ΔT
⎞ ⎛⎜ ρ ref Vref
⎟⋅
⎟ ⎜
gh
ref q′′
⎠ ⎝

⎞
⎟
⎟
⎠
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Table 2 Dimensionless variable for prototype and models
Case
Prototype
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

q ′′
(W/m2)

1,000

600

200

1,000

600

200

1,000

600

200

1,000

600

200

1,000

600

200

1,000

600

1,000

600

1,017

Π const

1.03

1.05

1.13

1.00

1.00

1.01

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.01

0.98

0.98

0.98

1.02

1.04

1.11

1.16

0.95

Percent
difference

N/A

1.97

9.55

3.71

3.28

1.71

4.37

4.23

3.87

4.07

3.61

2.00

5.42

5.19

4.68

0.71

1.34

7.80

12.97

8.33

Note: the percentage difference for each cases are based on the case of prototype with q ′′ =1,000 W/m2.
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Abstract
The mixing structure in the near field of a jet in
crossflow is investigated. Experiment is performed using
the combination of smoke fluid condensation, Mie
scattering, and laser-sheet visualization techniques. A
series of planar laser-sheet visualization images in the
planes perpendicular to the jet exit are taken. The
instantaneous images as well as the statistics of the
images are then analyzed, and the three-dimensional
mean mixing structures are reconstructed. The jet to
crossflow effective velocity ratio is 4; the jet and
crossflow Reynolds numbers are 14,000 and 5,400,
respectively. The instantaneous images show three
dominant instantaneous mixing structures: (1) the
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz (K-H) mixing
structures around the jet column, (2) the leeward vortical
roll ups, and (3) the windward vortical roll ups. The
cascading K-H structures are initiated and develop early
on near the leading edge on the windward side of the jet
column. These structures are responsible for the mixing
in the very near field region and lead to concentriccylinder three-dimensional mean mixing structure.
Further away, the windward vortical roll ups – as
opposed to the leeward ones – predominantly govern
entrainment and mixing and lead to cascading ellipsoidal
three-dimensional mean mixing structures and the
development of the familiar kidney-shaped mean
structure.
Keywords: jet in crossflow, mixing structure, near field

1. Introduction
Jet in crossflow (JICF), or transverse jet, has its
applications in many technologies, e.g., energy and
combustion (e.g., entrainment and mixing of injected fuel
with combusting air), chemical process (e.g., entrainment
and mixing of injected specie with a stream of reacting
specie), gas turbine and aerospace (e.g., V/STOL,
injection of cold air which acts as a protecting film in
film cooling of turbine blade). In these applications, the
fundamental physical characteristics of JICF that govern
the efficient (or inefficient) operation of the equipments
are the jet entrainment and mixing.

The entrainment and mixing characteristics of the
JICF is closely related to the large-scale vortical
structures and their formations in the near field region
close to the jet exit (Smith and Mungal [1]; Yuan et al.
[2]; Bunyajitradulya and Sathapornnanon [3]). Smith and
Mungal [1], used planar laser-induced fluorescence, have
shown that, although the CVP is the main mechanism for
entrainment in the far field, it is the formation of the CVP
in the near field that results in enhancement in
entrainment and mixing of a JICF over a free jet. Yuan et
al. [2], used large-eddy simulation, have suggested that
the formation of the CVP is closely related to the skewed
mixing layers that develop at both lateral edges of the jet.
(See also Sau et al. [4].) In this respect, besides the
mechanism via the skewed mixing layer, quite a few
different mechanisms for the formation of the CVP have
been proposed in the past (Kelso et al. [5]; Cortelezzi and
Karagozian [6]; Lim et al. [7]). Bunyajitradulya and
Sathapornnanon [3], used temperature distribution, have
shown that the generation mechanism of the flow
structure in JICF is sensitive to tab disturbance in the
windward region and have suggested that it is rather
closely related to the development of the skewed mixing
layer along the surrounding crossflow direction and
around the jet exit column. Muppidi and Mahesh [8],
used two-dimensional simulation, have found a series of
evolving Kelvin-Helmholtz (K-H) azimuthal rollers
around the jet column for the case of high Reynolds
number, while none is found for the case of low Reynolds
number.
These past results have made considerable progress
towards the revelation and understanding of the structures
of a jet in crossflow, their development, and the relation
between the development of the structures and the
entrainment and mixing of a jet in crossflow.
Specifically, they have shown that the development of the
near field structures plays important role in the
entrainment and mixing process. Nonetheless, due to
various techniques that are used to infer entrainment and
mixing, some are more direct than others, the extent of
the mixing and the mixing structures in the near field –
where they are deemed important - are still more or less
elusive. In this respect, it is the objective of the current
study to use a technique that is in some aspect related to
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mixing more directly to visualize and study mixing in the
near field of a jet in crossflow. This is achieved through
the combination of smoke fluid condensation, Mie
scattering, and laser-sheet visualization techniques. The
specific questions of interest are regarding the extent and
the identification, formation, and evolution of the mixing
structures, or the mixed fluid structures, especially in the
near field (the experimental domain in the present study
lies within the near-field region according to Smith and
Mungal [1]’s criteria). In this regard, it is necessary to
remark that the very definition of ‘mixing’ and the
indicators that can be used to indicate mixing are by
themselves no simple questions. Thus, the present report
has a rather modest aim and attempts to present the
identification, formation, and evolution of the mixing
structures in the near field of a jet in crossflow from an
alternative view and technique.

CCD
Camera

y

uj

x
Laser
Mixed fluid

ucf

z

Unmixed jet fluid

Figure 1. Flow visualization setup.

2. Experiment
2.1. Experimental Technique
In order to visualize the mixing structure, the
combination of smoke fluid condensation, Mie scattering,
and laser-sheet visualization techniques are used.
Specifically, a heated jet seeded with vaporized smoke
fluid is used. As the jet leaves the exit, and entrains and
mixes with the cooler crossflow fluid, the smoke fluid
condenses into aerosol particles. With planar laser-sheet
visualization, the aerosol particles act as scattering tracers
that mark the region and structure of mixing in the very
near field. On the contrary, in the region where the jet is
not yet appropriately mixed with the crossflow, especially
the jet core region, there are no condensed aerosol
particles and thus no scattering signal, signifying the
region of not yet fully mixed fluid. A series of planar
laser-sheet visualization images of the planes
perpendicular to the jet pipe axis (top view) are taken.
The instantaneous images as well as the statistics of the
images are then analyzed and the three-dimensional mean
mixing structures are reconstructed.
The diagram of the experimental setup, the
coordinate axes, and an example of the instantaneous topview image are shown in Fig. 1. Figure 2 illustrates the
instantaneous and mean images of the side view at the
center plane, showing an example of mixed and unmixed
regions as well as the locations of a few top-view slices
used in the present experiment.
It is necessary to note that while the technique is
expected to give reasonable indication of intense mixing
region in the near field, it is not expected to be so further
away where the jet fluid is considered fully mixed with
the crossflow fluid at a specified ‘stoichiometric ratio.’
Thus, the extent of the current data is limited to the
region from the plane very close to the jet exit ( y / rd =
0.05) to the plane at the end of the unmixed jet core
( y / rd = 0.65), where the contrast between the mixedfluid region and the unmixed fluid region at the jet core
in such planes is still present. The furthest extent of the
experimental domain ( y / rd = 0.65) is shown in Fig. 2. It
is further noted that the experimental domain in the
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Figure 2. Instantaneous image (top) shows the
regions of mixed and unmixed fluid. Mean image
(bottom) shows a few top-view slices and the
furthest extent of the experimental domain.
present study still lies within the near-field region
according to Smith and Mungal [1]’s criteria.
2.2. Experimental Setup
The flow facility is essentially the same as those of
our past works. It is shown schematically in Fig. 3; the
details can be found in [3]. Briefly, it consists of two
main components: a 98.5 × 98.5 cm2 blower tunnel for
generating a uniform crossflow and a 32-mm heated-jet
setup.
For the present experiment, smoke fluid is introduced
into the upstream heating chamber via air-atomizing
nozzle and a gravity-fed overflow reservoir at the
location downstream of the heaters. This is to ensure a
constant flowrate of the smoke fluid. For the planar lasersheet visualization, an argon ion laser (Spectra-Physics
Stabilite 2017) with an approximated power of 3 W is
used. With the current optical setup, the laser sheet has a
diverging angle of approximately 50o and a thickness of
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Figure 3. The jet in crossflow setup.
approximately 1 mm. Thirteen top-view planes are
visualized, ranging from at y / rd = 0.05 to 0.65, with the
spacing between adjacent planes of 0.05 rd . Images of
the flow are taken with a digital video camera (Sony
DCR-VX200E) with a frame rate of 25 frames/sec and a
pixel format of 720 × 576 pixels. Each video clip that is
used for data analysis is a sequence of 1,000 images.
2.3. Experimental Condition
For the present experiment, the jet and crossflow
Reynolds numbers based on the jet exit diameter ( d ),
and the jet mean velocity ( u j ) and the crossflow velocity
( u cf ) are 14,000 and 5,400, respectively. The effective
velocity ratio ( r ), defined as the square root of the
momentum flux ratio ( ρ j u j2 / ρ cf u cf2 ) is 4. The center
and average temperatures of the jet, measured at the jet
exit plane while the crossflow and the smoke fluid are
turned off, are 150 oC and 132 oC, respectively. When the
smoke fluid is turned on, the center temperature is
approximately 130 oC. The crossflow temperature is 31
o
C. The uncertainty of these temperature measurements is
estimated to be within 1 oC. The initial jet velocity and
temperature profiles are similar to those of our past works
[3]; for velocity, approximately top-hat with slight dip at
the center; for temperature, more developed. The
crossflow velocity is 2.2 m/s with the laminar boundary
layer on the wall measured to be 7 to 8 mm thick at
x / rd = -0.5.
3. Results
Figure 4 shows examples of the instantaneous and
mean images as well as the mean contour in the planes
from y / rd = 0.1 to 0.6. In the very near field close to the
jet exit, for example at y / rd = 0.1, the instantaneous and
mean images indicate the mixing region as a ring around
the jet column, hereafter shall be referred to as mixing
ring. This shows that this is the region where the jet fluid
and the crossflow fluid first interact and mix, resulting in
the condensation of the smoke fluid in this region. On the
contrary, in the region of the jet core at the center, the

crossflow fluid cannot yet penetrate into and interact with
the jet fluid, resulting in no mixing and thus no scattering
signal in the core region, hereafters shall be referred to as
the unmixed jet core. The corresponding instantaneous
and mean images at this very near field, y / rd = 0.1,
show qualitatively similar overall structure. However,
while the cascading azimuthal structures around the jet
column can be observed in the instantaneous image – the
point we shall further discussed, it cannot be observed in
the mean image because of the wiped-out due to the
averaging effect. As the flow develops further downstream, the unmixed jet core decreases in size and
deforms in shape, from approximately elliptic to crescent
shape with the convex on the windward side and the
concave on the leeward side. In addition, a large-scale
vortical structure, superimposed by smaller ones, is seen
to be present on each lateral side (for example, from
y / rd = 0.3 to 0.6), later resulting in the familiar kidneyshaped structure in the mean images.
To investigate the instantaneous structure in the very
near field of the jet further, three representative images:
two at y / rd = 0.05 and one at y / rd = 0.1 are shown in
Fig. 5. In Fig. 5(a), which is the image at y / rd = 0.05, a
series of evolving and cascading azimuthal KelvinHelmholtz (K-H) mixing structures around the jet column
is clearly observed. For simplicity in reference, we shall
mark these cascading azimuthal K-H mixing structures as
(1). The structures are seen to be initiated and to develop
early on near the leading edge on the windward side of
the jet column. This is consistent with our earlier
suggestion [3]. Further downstream, large-scale vortical
roll up is observed at slightly leeward location as shown
in Figs. 5(b) and (c); we shall mark this vortical roll up as
(2). At times, the vortical roll ups are observed
simultaneously, one on each lateral side; at others, they
are observed alternately at different times. These vortical
roll ups are also observed and marked at the location
y / rd = 0.2 in Fig. 4.
Further examination at y / rd = 0.2 in Fig. 4 shows
that there are in fact two large-scale vortical roll ups that
are closely related and linked to the cascading azimuthal
K-H mixing structures. They are initiated at two different
azimuthal locations. The first roll up, corresponding to
the one we have just discussed (2), is initiated and rolls
up at a more azimuthally leeward location with respect to
the mixing ring. The second roll up, which is moredeveloped and much larger as seen at y / rd = 0.2, is
initiated at a more azimuthally windward location and is
marked (3) in the figure. Evaluating from their relative
positions and sizes, we see that the vortical roll up (3) - as
opposed to (2) - contributes to the roll up that is clearly
observed in the corresponding mean images in Fig. 4.
Further examination shows that, while the voritcal roll up
(3) later dominates, the vortical roll up (2) is present as
early as at y / rd = 0.05 while the vortical roll up (3) is
not present until the plane y / rd = 0.1 to 0.15.
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y/rd = 0.1

y/rd = 0.2

(3)
(2)

(2)
(3)

(3)

(3)

y/rd = 0.3

y/rd = 0.4

y/rd = 0.5

y/rd = 0.6

Instantaneous images
Mean images
Mean Contours
Figure 4. Instantaneous and mean images, and mean contours (arbitrary digital unit). The streamwise
direction is from left to right. Vertical and horizontal dashed lines indicate the center of the jet. Note that the
fields of view are not all the same.
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(2)

(1)

(1)
(a) y/rd = 0.05

(2)
(b) y/rd = 0.05

(c) y/rd = 0.1

Figure 5. Instantaneous images at y / rd = 0.05 and 0.1 showing the cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz
mixing structures (1) and the leeward vortical roll up (2). The streamwise direction is from left to right.
It is important to note that while the presentation of
the instantaneous images in Fig. 4 may give an
impression that the structures, particularly the vortical
roll up at each lateral side, are nicely symmetric, this is
not the case. At times, the two vortical roll ups on the
lateral sides may be observed to coexist rather
symmetrically; at others, they are asymmetric, and rather
unsteady and violent. This is illustrated by examples of
image sequences at y / rd = 0.3 and 0.4 in Fig. 6.
Figure 7 shows the three-dimensional reconstruction
of the isosurfaces of the means in arbitrary digital unit. In
the near field, Fig. 7(a), concentric cylindrical structure,
together with part of the vortical roll up (2) on the lateral
side, is observed. Further away, Fig. 7(b), cascading (and
interacting) ellipsoidal structures, with the major axis
aligned in the streamwise direction, are observed on each
lateral side. Note that the cascading structures imply that
there are multiple local peaks on each lateral side.
Examining the turbulent intensity and the kurtosis, which
are defined as the ratio of the standard deviation to the
mean and the fourth-order moment to the fourth-power of
the standard deviation respectively, in Fig. 8, it is found
that the concentric cylindrical structure corresponds to the
region of high turbulent intensity and kurtosis on the
windward side, while the cascading ellipsoidal structures
to the region of high turbulent intensity and kurtosis on
the lateral sides. The manifestation of the difference in
the structure and the statistics in the two regions suggests
to the transitions of the role of various structures in the
mixing process. Namely, the mixing in the very near
field, which results in the concentric cylindrical mean
mixing structure, is mainly due to the cascading
azimuthal K-H mixing structure (1). Further away, the
mixing, which results in the cascading ellipsoidal mixing
structures on each lateral side, is mainly due to the more
developed vortical roll up (3).

y/rd = 0.3

y/rd = 0.4

Figure 6. Sequences of instantaneous images at
y/rd = 0.3 and 0.4 illustrating the asymmetric,
unsteady, and violent nature of the structures.
The streamwise direction is from left to right.
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y
x
a)

0.1 ≤ y / rd ≤ 0.2

b)

0.25 ≤ y / rd ≤ 0.65

Figure 7. Isosurfaces of the mean; the magnitude
level increases from top to bottom.
4. Discussions
Discussions related to past results are offered.
Firstly, with respect to the cascading azimuthal K-H
mixing structure (1), it is noted that Muppidi and Mahesh
[8] found similar structures from the observation of
‘passive scalar’ in their simulation for the case of high
Reynolds number although none is found for the case of
low Reynolds number. Nonetheless, the two dominant,
almost shedding-like, vortical roll ups (2) and (3) are not
apparent in their results. Secondly, with respect to the
two vortical roll ups (2) and (3), it is noted that Kelso et
al. [9] and Lim et al. [7] also observed seemingly similar
roll up from passive scalar image of laminar jets.
Nonetheless, in their cases there is no evidence of the
cascading azimuthal K-H mixing structures (1) as
observed in the present turbulent jet. Given that their
experiments and the present experiment have similar
velocity ratio, it is plausible that the inherent instability
that induces the cascading azimuthal K-H mixing
structures (1) in the present experiment is due to the
inherent disturbance in the turbulent jet. Thirdly, from the
current result, the effect of tab disturbance in our past
work (Bunyajitradulya and Sathapornnanon [3]) can be
explained in terms of the interference and inhibition of
the vortical roll up (3), which would otherwise lead to the
formation of the downstream kidney-shaped mean
structure.
5. Conclusions
In the present study, we identify three related and
dominant instantaneous ‘mixing’ structures: (1) the
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz (K-H) structure
around the jet exit column, (2) the leeward vortical roll
up (initiated at the more leeward azimuthal location with
respect to the mixing ring), and (3) the windward vortical
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a) Turbulent intensity

b) Kurtosis

Figure 8. Distributions of turbulent intensity
and kurtosis. Dashed circles are the locations of
the jet exit.
roll up (initiated at the more windward azimuthal location
with respect to the mixing ring).
The cascading azimuthal K-H structures are seen to
be initiated and to develop early on near the leading edge
on the windward side of the jet column. In addition, with
respect to the transverse location, the structures are seen
as early as the first measurement station ( y / rd = 0.05).
The vortical roll ups (2) and (3) are seen to be linked
to the K-H structures. While the leeward vortical roll up
(2) is initiated earlier with respect to the transverse
location y / rd , the windward vortical roll up (3) develops
faster and later dominates.
In the very near field close to the jet exit, the
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz instantaneous
mixing structure leads to the concentric-cylinder three
dimensional mean mixing structure. Further away, the
windward instantaneous vortical roll up – as opposed to
the leeward one – predominantly governs the entrainment
and mixing in this region and leads to the cascading
ellipsoidal mean mixing structure as well as the
development of the familiar kidney-shaped mean
structure.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาพฤติกรรมและสมรรถนะของการเผาไหม้ร่วม
ระหว่างแกลบและถ่านหินบิทมู นิ สั ในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด
(VFBC) ขนาดพิกดั 120 kWth โดยสัดส่วนของแกลบต่อถ่านหิน
บิทมู นิ สั ที่ 100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐานพลังงาน) ถูกใช้เป็ น
เชือ้ เพลิง อัตราส่วนอากาศส่วนเกินสําหรับทุกเงื่อนไขถูกคงไว้ท่ี 1.76
การกระจายตัว ของอุ ณ หภู ม ิแ ละแก๊ ส เผาไหม้ภ ายในเตาถู ก ใช้ ใ น
การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพการเผาไหม้
ถูกใช้ในการพิจารณาถึงสมรรถนะการเผาไหม้ ผลการทดลองพบว่า
เชื้อเพลิงทัง้ สองชนิดสามารถเผาไหม้ร่วมกันได้โดยไม่เกิดปญั หาการ
เกาะตัวของเบด เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมแิ ละแก๊ ส
ออกซิเจน (O2) ตามแนวกึง่ กลางเตาแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ส่วน
ใหญ่ ถูก จํา กัดอยู่ภ ายใต้ว งแหวนวอร์เ ทค (ระดับ 0.35-0.60
m)
ถึงแม้วา่ แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ได้เกิดขึน้ มากทีต่ ําแหน่งใต้
วงแหวนวอร์เทค (>400,000 ppm) แต่ปริมาณ CO ทีท่ างออกเตาก็เป็ น
ทีน่ ่ าพอใจ (120-230 ppm ทีร่ ะดับ 6% O2) ส่วนแก๊สไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) ปรากฏว่ามีค่าค่อนข้างสูง (250-400 ppm ทีร่ ะดับ 6%
O2) อันเป็ นผลมาจากอุณหภูมเิ บดทีส่ ูง อย่างไรก็ตาม NOx มีการ
เพิม่ ขึน้ อย่างไม่เป็ นสัดส่วนปริมาณการผสมถ่านหิน ในขณะทีป่ ริมาณ
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปลีย่ นแปลงตามสัดส่วนซัลเฟอร์ใน
เชือ้ เพลิงเปลีย่ นไป (10-120 ppm) ส่วนประสิทธิภาพการเผาไหม้ใน
ทุกเงื่อนไขการทดลองมีค่าสูงกว่า 97% ภายใต้อุณหภูมเิ บดในช่วง
950-1020°C
คําสําคัญ : การเผาไหม้รว่ ม/แกลบ/ถ่านหิน/วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด
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Abstract
This research describes the combustion characteristics and
the combustion performance of the co-firing of rice-husk with
bituminous coal in a 120 kWth-capacity vortex-fluidized bed
combustor (VFBC). The various ratios of rice husk and
bituminous coal--100:0, 90:10, 80:20 and 70:30 (energy basis) -were used as fuel. The excess air ratio was fixed at 1.76 for all
conditions. Gas concentration and temperature profiles were used
to characterize combustion behavior, while combustion efficiency
was used for considering the combustion performance. The
results showed that both fuels can be co-fired without bed
agglomeration problem. Concurring with axial temperature
profiles, axial O2 profiles illustrated that the combustion was
confined chiefly to regions under vortex ring (0.35-0.60 m).
Despite massive CO production in the lower section, CO
emissions were satisfactory (range 120-230 ppm, at 6% O2). NOx
appeared rather high (250-430 ppm, at 6% O2) due to the high
bed temperatures. Moreover, NOx was not proportionally increase
with coal ratio while SO2 emissions varied directly with sulfur
content of fuel mixture (range 10-120 ppm). According to bed
temperature of 950-1020°C, combustion efficiency was generally
>97%.
Keyword: bituminous coal/ co-combustion /rice-husk /vortexfluidized bed
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1.บทนํา
ป จั จุบนั วิกฤตการณ์ ด้า นราคาพลัง งานนํ้ า มันที่มแี นวโน้ มสูง ขึ้น
อย่างต่อเนื่องควบคู่กบั การตื่นตัวในเรือ่ งสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นานา
ประเทศได้กําหนดนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี ารใช้ชวี มวลเป็ นเชือ้ เพลิง
เพิม่ สูงขึน้ โดยประเทศไทยก็ได้มกี ารกําหนดนโยบายให้มเี พิม่ สัดส่วน
พลังงานทดแทนจากร้อยละ 0.5 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ให้เป็ นร้อยละ
8% ในปี 2554 [1] ทําให้ระยะเวลาทีผ่ ่านมามีการใช้ชวี มวลจําพวก
แกลบ ขี้เ ลื่อย และชานอ้อ ยเป็ นเชื้อ เพลิง เพิม่ ขึ้นอย่า งรวดเร็ว ทัง้ นี้
ชีวมวลดังกล่าวจะถูกนํ าไปใช้เผาไหม้ตรงในเตาเผาไหม้ชนิดต่าง ๆ
อาทิเช่น เตาตะกรับ เตาไซโคลน หรือเตาเผาแบบฟลูอไิ ดซ์เบด เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสมรรถนะของเตาเผาไหม้แต่ละชนิด
ข้างต้นพบว่าเตาเผาไหม้ฟลูอไิ ดซ์เบดเป็ นเตาเผาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
[2-3] และกําลังเป็ นทีน่ ิยมอยูใ่ นปจั จุบนั โดยเชือ้ เพลิงทีม่ กั ถูกนําไปเผา
ไหม้ได้แก่ แกลบ [4-7] ชานอ้อย [8] และเชือ้ เพลิงร่วม [9-14] เป็ นต้น
นอกจากนี้ ใ นงานวิจ ัย ที่ ผ่ า นมาได้ ม ีก ารพัฒ นาเตาเผาแกลบที่ ม ี
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่สี ูงกว่า 99% ซึ่งมีช่อื ว่า “เตาเผาไหม้
วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด” [7] ตลอดจนได้ทําการศึกษาเบือ้ งต้นของการ
เผาไหม้ร่วม (Co-combustion) ซึง่ เป็ นเทคนิคการเผาไหม้ทจ่ี ะได้รบั
ความนิ ย มในอนาคตเพราะสามารถเสริม เสถีย รภาพของเชื้อ เพลิง
ชีวมวลทีป่ ริมาณจํากัดตามช่วงฤดูกาลได้ โดยได้ทาํ การศึกษาการเผา
ไหม้ร่ว มระหว่า งแกลบและถ่ า นหิน บิทูม ินัส (เนื่ อ งจากถ่ า นหิน เป็ น
เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณมากและเสถียรภาพในการใช้งานค่อนข้างสูง) โดย
เชื้อเพลิงทัง้ สองชนิดได้ถูกแยกการจ่ายออกจากกัน ซึ่งผลการทดลอง
พบว่ า เชื้อ เพลิง ทัง้ สองนั น้ สามารถเผาไหม้ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งดีแ ละมี
ประสิทธิภาพการเผาไหม้สงู กว่า 97% [15] อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้มกี าร
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจในด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล
ร่วมกับถ่านหินในเตาเผาไหม้ดงั กล่าวดียงิ่ ขึน้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั นี้คอื 1) ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้แกลบร่วมกับถ่านหิน
บิทูมนิ ัสในเตาเผาไหม้วอร์เ ทค-ฟลูอิไดซ์เบด โดยพิจ ารณาจากการ
กระจายตัวของแก๊สเผาไหม้ภายในเตาควบคู่กบั อุณหภูมขิ องแก๊สทีแ่ ต่
ละระดับความสูงของเตาเผาไหม้และ 2) ศึกษาสมรรถนะของเตาเผา
ไหม้ใ นเทอมของประสิท ธิภ าพการเผาไหม้ โดยการทดลองจะคง
อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน (Excess air ratio;λ) ที่ 1.76 และใช้แกลบ
และถ่านหินบิทมู นิ สั ในสัดส่วน 100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐาน
พลังงาน) เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ จะคํานวณจากอัตราการผลิตความร้อนสุทธิท่ี
120 kWth
2. องค์ประกอบของเชื้อเพลิ ง
เชื้อเพลิงทีเ่ ลือกใช้ในงานวิจยั นี้คอื แกลบและถ่านหินบิทูมนิ ัส ซึ่งมี
องค์ประกอบของเชือ้ เพลิงในตารางที่ 1 ส่วนขนาดของถ่านหินบิทมู นิ สั
ทีใ่ ช้ในการทดลองมีขนาดในช่วง 0-5 mm และมีการกระจายขนาดดัง
รูปที่ 1 ทัง้ นี้ สังเกตเห็นว่าถ่านหินทีใ่ ช้มขี นาดเล็กมากซึง่ เหมาะกับการ
ลําเลียงเข้าสูเ่ ตาเผาไหม้ดว้ ยลม (Pneumatic Feeding)

รูปที่ 1 สัดส่วนโดยมวลของขนาดถ่านหินบิทมู นิ สั
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเชือ้ เพลิง (as received)
Proximate analysis (wt.%)
Fixed carbon
Volatile matter
Moisture
Ash
Ultimate analysis (wt.%)
Carbon
Hydrogen
Oxygen
Nitrogen
Sulfur
Moisture
Ash
Colorific value (MJ/kg)

Bituminous coal

Rice Husk

38.92
32.2
24.69
4.19

20.1
55.6
10.3
14.0

57.15
3.29
14.18
1.2
1.28
17.49
5.41
24.5

38.0
4.55
32.4
0.69
0.06
10.3
14.0
14.98

3.อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
รูปที่ 2 แสดงตําแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์การทดลองของเตาเผาไหม้วอร์
เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด โดยเตาเผาไหม้ VFBC ทีใ่ ช้ในการทดลองนัน้ ถูก
ออกแบบโดยรวมเอาลักษณะเด่นของเตาเผาแบบไซโคลนคือการเผา
ไหม้แบบหมุนวนหรือวอร์เทคและการเผาไหม้ขณะแขวนลอยในกระแส
อากาศของเตาเผาแบบฟลูอไิ ดซ์เบดเข้าด้วยกันจึงทําให้เตาเผาตัวนี้ม ี
ประสิทธิภาพสูง ขนาดของเตา VFBC คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
เตาเผาเท่ากับ 40 cm และสูง 165 cm โดยลักษณะของเตาเผาไหม้
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังรูปที่ 3 คือ ส่วนทีห่ นึ่งเป็ นรูปร่าง
ทรงกระบอกสูง 90 cm และส่วนทีส่ องคือเป็ นทรงกรวยหงายตัดยอดสูง
25 cm โดยทีห่ อ้ งเผาไหม้ทรงกระบอกจะมีการติดตัง้ วงแหวนวอร์เท
คซึง่ มีขนาดช่องเปิ ดของรูเท่ากับ 20 cm ทําให้เกิดเป็ นห้องเผาไหม้สอง
ส่วนคือ 1) ด้านบนวงแหวนวอร์เทคเป็ นห้องเผาไหม้แบบวอร์เทค และ
2) ด้านล่างวงแหวนวอร์เทคเป็ นห้องเผาไหม้ฟลูอไิ ดซ์เบด ส่วนด้านล่าง
ของเตาเผาทีเ่ ป็ นทรงกรวยหงายนัน้ จะเป็ นส่วนรองรับอนุ ภาคเชือ้ เพลิง
ในขณะเผาไหม้แบบฟลูอไิ ดซ์เบด ซึ่งมีการติดตัง้ แผ่นกระจายอากาศ
(Air Distributor) ไว้ดา้ นล่างสุด สําหรับการจ่ายอากาศเข้าเตาเผาจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ อากาศส่วนทีห่ นึ่งซึ่งถูกจ่ายในแนวสัมผัสกับ
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ผนังเตาดังรูปที่ 4 โดยจะถูกจ่ายเข้ามาพร้อมกับเชื้อเพลิงแกลบที่
บริเวณด้านบนของเตาเผาไหม้ อากาศส่วนทีส่ องเป็ นอากาศทีก่ ่อให้เกิด
ฟลูอไิ ดเซชันซึ่งถูกจ่ายบริเวณด้านล่างเตาเพื่อให้เชือ้ เพลิงเกิดการฟุ้ ง
กระจาย และอากาศส่วนทีส่ ามเป็ นส่วนทีช่ ่วยในการเผาไหม้ซง่ึ จะจ่าย
เข้ามาพร้อมกับถ่า นหินบิทูมนิ ัสในห้อ งเผาไหม้ฟ ลูอิไดซ์เ บด (ใต้ว ง
แหวนวอร์เ ทค) ในลัก ษณะสัม ผัส กับ ผนั ง ห้อ งเผาไหม้เ ช่ น เดีย วกับ

อากาศส่ว นที่ห นึ่ ง โดยวงแหวนวอร์เ ทคนี้ จ ะช่ ว ยในการดัก อนุ ภ าค
เชื้อเพลิงที่ยงั เผาไหม้ไม่ห มดให้ตกกลับมายังเบดซึ่งจะสามารถเพิม่
ระยะเวลาในการเผาไหม้ นอกจากนี้ ภายในเบดยังได้ตดิ ตัง้ ใบกวนเพื่อ
ป้องกันการเกาะตัวกันของอนุ ภาคเชื้อเพลิงขณะเผาไหม้ทอ่ี าจเกิดขึน้
เนื่องจากหากเกิดการเกาะตัวขึน้ จะทําให้เกิดการสูญเสียสภาพการเกิด
ฟลูอไิ ดเซชันและเป็ นผลให้ตอ้ งหยุดการทํางานของเตาลงได้

รูปที่ 2 แสดงการติดตัง้ อุปกรณ์การทดลองของเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด

Air

รูปที่ 4 ลักษณะการจ่ายอากาศส่วนทีห่ นึ่งและอากาศส่วนทีส่ ามเข้า
รูปที่ 3 แสดงขนาดมิตติ ่างๆและตําแหน่ งวัดอุณหภูมแิ ละแก๊สไอเสียของ เตาเผาไหม้
เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด (unit:cm)
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การวัดปริมาณอากาศทีใ่ ช้ในการทดลองของงานวิจยั นี้ได้ใช้เวนจูรที ่ี
ทําการสอบเทียบแล้วร่วมกับเซนเซอร์วดั ความดันแตกต่าง (differential
pressure transmitter) ซึง่ มีความคลาดเคลื่อน ± 3% ของย่านการวัด
เป็ นอุปกรณ์ในการวัดอัตราการไหลของอากาศ การควบคุมอัตราการ
ป้อนเชื้อเพลิงแกลบและถ่านหินบิทูมนิ ัสนัน้ จะใช้อนิ เวอร์เตอร์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ทใ่ี ช้ขบั สกรูป้อนเชือ้ เพลิงทัง้ สองชนิด ส่วนการ
วัดอุณหภูมใิ นการทดลองจะใช้เทอร์โมคับเปิ ลชนิด K คู่กบั อุปกรณ์
แสดงผลซึง่ มีความละเอียด ± 1 oC ซึง่ ทําการวัดจํานวน 5 ตําแหน่งคือ
0.10, 0.35, 0.60, 0.85 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ และทีท่ ่อทางออก
เตาเผาไหม้ (ระดับ 1.65 m) ดังรูปที่ 3 สําหรับในการวัดองค์ประกอบ
แก๊ ส เผาไหม้ท่ีร ะดับ ต่ า ง ๆ นัน้ ได้ใ ช้เ ครื่อ งวิเ คราะห์แ ก๊ ส เสีย (Gas
Analyzer) Testo 350 XL ซึง่ สามารถวัดแก๊ส O2, CO, NOx, และ SO2
ส่วน CO2 ทีแ่ สดงนัน้ ได้มาจากการคํานวณย้อนกลับจากปริมาณ O2
ของเครื่องวัด สําหรับประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตานัน้ หาได้จาก
การวิเ คราะห์ป ริม าณคาร์บ อนที่ไ ม่ เ ผาไหม้ภ ายในเถ้า ที่ด ัก ได้จ าก
ไซโคลนโดยใช้เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ LECO CHNS 932
ร่วมกับปริมาณ CO ทีว่ ดั ได้ ในการทดลองเผาไหม้เชือ้ เพลิงแกลบ
ร่วมกับถ่านหินบิทูมนิ ัสภายในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบดจะใช้
เงือ่ นไขดังตารางที่ 2
ขัน้ ตอนการทดลองเริม่ จากการปรับปริมาณอากาศส่วนต่าง ๆ ดัง
ตาราง จากนัน้ ทําการจุดเตาเผาไหม้ โดยจะเริม่ ใช้แกลบเป็ นเชือ้ เพลิง
เพือ่ อุ่นให้เตาอุณหภูมสิ งู ขึน้ ประมาณ 700-800°C แล้วจึงเริม่ ป้อนถ่าน
หินบิทูมนิ ัสเข้าสู่เตาเผาไหม้ซ่งึ ทําการปรับอัตราการป้อนเชื้อเพลิงทัง้

สองด้วยอินเวอร์เตอร์ให้ได้ปริมาณความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่เตาเผาไหม้ท่ี
120 kWth โดยในช่วงเวลานี้จะเริม่ บันทึกการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ
ภายในเตา เมื่อสภาวะการทํางานของเตาเผาไหม้เข้าสู่สภาวะคงตัว
(Steady) ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีแล้วจึงเริม่ บันทึกค่าต่าง ๆ
ดังนี้คอื อุณหภูมแิ ละความเข้มข้นของแก๊สเผาไหม้ในแนวกึง่ กลางเตาที่
ระดับต่าง ๆ (ดังรูปที่ 3) ปริมาณเถ้าทีด่ กั ได้จากไซโคลน (เก็บทุก 30
นาที เป็ นเวลา 15 นาที) เพือ่ นําไปวิเคราะห์หาคาร์บอนทีไ่ ม่ถูกเผาไหม้
โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกนําไปคํานวณหาประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( E c )ได้
ตามสมการที่ (1) [4-7] ทัง้ นี้ การคงอัตราส่วนอากาศส่วนเกินที่ 1.76
และปรับเปลี่ยนสัดส่วนผสมของแกลบและถ่านหินเนื่องจากทีป่ ริมาณ
อากาศดัง กล่ า วเป็ น ค่ า ที่ทํ า ให้ ก ารเผาไหม้ เ ป็ น ไปได้ อ ย่ า งดีจ าก
การศึกษาทีผ่ า่ นมา [15] ส่วนการปรับเฉพาะสัดส่วนเชือ้ เพลิงน่ าจะเป็ น
วิธ ีท่ีส ะดวกในทางปฏิบ ัติใ นระดับ อุ ต สาหกรรมเมื่อ ทํา การเผาไหม้
เชือ้ เพลิงร่วม
⎡ ( E F - E a - E fg ) ⎤
Ec = ⎢
⎥ × 100 %
EF
⎥⎦
⎣⎢

(1)

EF = ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิงทีป่ ้ อนเข้าเตาเผาไหม้
Ea = ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียไปกับคาร์บอนทีไ่ ม่เผาไหม้ในเถ้า
Efg= ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียไปกับแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
ในแก๊สไอเสียซึง่ คํานวณได้จากปริมาณ CO×ค่าความร้อนของ CO

ตารางที่ 2 เงือ่ นไขการทดลองเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้เชือ้ เพลิงร่วมในเตา VFBC

Rice husk feed rate (kg/h)
Bituminous feed rate (kg/h)
Velocity (m/s)
Primary air
Mass fraction
Velocity (m/s)
Secondary air
Mass fraction
Velocity (m/s)
Tertiary air
Mass fraction
Stirring blade cooling water flow rate (kg/min)

Blending ratio of rice husk: bituminous coal (energy basis)
100:0
90:10
80:20
75:25
28.74
25.96
23.16
21.77
0
1.77
3.55
4.43
15.5
0.59
1.35
0.19
22
0.22
0.098 ± 0.002

Inlet cooling Stirring blade water temperature (๐C)
Excess air ratio (-)

30 ± 1
1.76 ± 0.01

Testing conditions

3. ผลการทดลองและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้และสมรรถนะของการเผาไหม้
แกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมนิ ัสในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด ซึ่ง

ได้พจิ ารณาพฤติกรรมการเผาไหม้ดว้ ยโปรไฟล์ของอุณหภูมแิ ละแก๊ส
เผาไหม้ภายในแนวกึ่งกลางเตาทีร่ ะดับความสูงต่าง ๆ ส่วนสมรรถนะ
ของการเผาไหม้จะพิจารณาจากประสิทธิภาพการเผาไหม้เป็ นสําคัญ
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โดยทั ่วไปพบว่า การเผาไหม้เ ชื้อ เพลิง ทัง้ ชนิ ด ภายใต้เ งื่อ นไขต่ า งๆ
เกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง (8-10 ชัวโมง)
่
โดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลง
ในเบดและไม่เกิดปญั หาการเกาะตัวของอนุ ภาคบนแผ่นกระจายอากาศ
ส่วนผลการทดลองอื่น ๆ ได้แสดงดังหัวข้อต่อไปนี้
3.1 การกระจายอุณหภูมิในแนวกึ่งกลางเตาเผาไหม้
การกระจายอุณหภูมใิ นแนวกึง่ กลางเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์
เบดทีแ่ ต่ละระดับความสูงเหนือแผ่นกระจายอากาศดังรูปที่ 5 แสดงให้
เห็นว่าอุณหภูมทิ ร่ี ะดับความสูง 0.1 m มีค่าตํ่าสุดในช่วง 640-740°C
เนื่องจากผลของอากาศส่วนทีก่ ่อให้เกิดฟลูอไิ ดเซชันทีร่ ะบายความร้อน
ในบริเ วณดัง กล่ า วประกอบภายในกรวยซึ่ง เป็ น ที่ร องรับ อนุ ภ าค
เชื้อเพลิงที่กําลังเผาไหม้นัน้ มีสดั ส่วนของอากาศส่วนที่สองไม่มากนัก
(สัดส่วนมวล 19%) จึงทําให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มากนัก เมือ่ ระดับ
ความสูงของเตาเผาไหม้เพิม่ สูงขึ้นการเผาไหม้อนุ ภาคเชื้อเพลิงและ
แก๊สเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นผลให้อุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ โดยที่
ระดับความสูง 0.35 m เหนือแผ่นกระจายอากาศอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ อย่าง
รุนแรงซึง่ มีคา่ ระหว่าง 950-1020°C หลังจากนัน้ อุณหภูมจิ ะลดตํ่าลง
เหลือ 800-870°C ซึง่ การลดลงอย่างรวดเร็วทีร่ ะดับความสูง 0.60 และ
0.85 m นัน้ เป็ นจากการผสมกันของแก๊สเผาไหม้กบั อากาศส่วนทีส่ าม
(สัดส่วนมวล 22%) และอากาศส่วนทีห่ นึ่ง (สัดส่วนมวล 59%) สําหรับ
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมทิ ร่ี ะดับ 1.35 m นัน้ เป็ นผลมาจากสารระเหย
ของแกลบที่ระเหยออกมาลอยขึ้นไปพร้อมกับไอเสียแล้วเกิดการเผา
ไหม้ในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทม่ี สี ดั ส่วนการผสมของ
แกลบมาก
3.2 การกระจายตัวของแก๊สเผาไหม้แนวกึ่งกลางเตาเผาไหม้
ในการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ในเตา VFBC นัน้ ได้พจิ ารณา
จากการกระจายตัวของแก๊สเผาไหม้แนวกึง่ กลางเตาทีแ่ ต่ละระดับความ
สูง ดังรูปที่ 6 (a-c) ซึง่ ได้ศกึ ษาใน 2 เงือ่ นไขคือ 1) เผาไหม้แกลบ
อย่างเดียวและ 2) กรณีแกลบ 75 ต่อถ่านหิน 25 ซึง่ พบว่าการกระจาย
ตัวของแก๊สเผาไหม้ทงั ้ สองเงื่อนไขนัน้ มีลกั ษณะที่คล้ายกัน โดยการ
กระจายตัวของออกซิเจน (O2) ในรูปที่ 6(a) แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ออกซิเจนมีค่าตํ่าทีบ่ ริเวณในกรวย (0.1 m) และมีค่าเพิม่ ขึน้ เมือ่ ระดับ
ความสูงเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นผลของอากาศส่วนทีห่ นึ่งและส่วนทีส่ ามทีถ่ ูกจ่าย
เข้ามาในบริเวณดังกล่าว เมื่อพิจารณาที่บริเวณใต้วงแหวนวอร์เทค
(0.0-0.65 m) พบว่าปริมาณ O2 ในบริเวณนี้ลดลงอย่างรวดเร็วและมีต่าํ
มาก (< 2%) ถึงแม้มกี ารจ่ายอากาศส่วนทีส่ องและส่วนสามทีถ่ กู จ่ายเข้า
มาใต้วงแหวนวอร์เทคซึง่ จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวสามารถบ่งบอกได้
ว่าการเผาไหม้หลักเกิดขึน้ ในบริเวณนี้ โดยการลดลงของปริมาณ O2
อย่างมากนี้ได้สอดคล้องกับปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
ซึง่ มีค่าสูงเกินขีดจํากัดในการวัดของเครือ่ งวิเคราะห์ (> 400,000 ppm)
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ทีบ่ ริเวณใต้วงแหวนวอร์เทค ดังรูปที่ 6(b) อย่างไรก็ตาม CO จะลดลง
อย่างรวดเร็วเพียงแค่พน้ ระดับที่ตดิ ตัง้ วงแหวนวอร์เทคขึ้นมาเท่านัน้
เพราะเกิดการทําปฏิกริ ยิ าของ CO กับ O2 จากอากาศส่วนทีห่ นึ่ง
บางส่วนทีจ่ ่ายเข้าไปทีต่ ําแหน่ ง 1.15 m โดย CO จะลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงท่อทางออกของเตาเผาไหม้ ส่วนการกระจายตัวของแก๊ส
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ทีแ่ ต่ละระดับความสูงซึ่งจะสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึง้ กับปริมาณ CO และ O2 แสดงดังรูปที่ 6(c) โดยพบว่าทีร่ ะดับใต้
วงแหวนวอร์ เ ทคเป็ น บริเ วณที่ม ีส ภาพแวดล้ อ มรีดิว ซิง (reducing
atmosphere) ซึง่ เป็ นปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อการยับยัง้ การเกิด NOx ทําให้
ปริมาณ NOx ทีว่ ดั ได้มคี ่าตํ่ากว่า 20 ppm ในขณะทีต่ ําแหน่ งเหนือ
วงแหวนวอร์เทคซึง่ เป็ นบริเวณทีม่ สี ภาพรีดวิ ซิงน้อยประกอบกับการทํา
ปฏิกริ ยิ าของ O2 กับสารระเหยจากเชือ้ เพลิงจําพวก NH3 และ HCN [3]
หรือการทําปฏิกิรยิ ากับไนโตรเจนในอนุ ภาคเชื้อเพลิงเป็ นผลให้แก๊ ส
NOx ทีว่ ดั ได้เพิม่ สูงขึน้ โดยมีคา่ ในช่วง 260-350 ppm
3.3 แก๊สไอเสียที่ทางออกเตาเผาไหม้
จากรูป 7 (a)-(d) แสดงองค์ประกอบของแก๊สเผาไหม้ทท่ี ่อทางออก
เตาทีร่ ะดับความสูง 1.65 m จากแผ่นกระจายอากาศ พบว่าในทุก
เงือ่ นไขการทดลองนัน้ ปริมาณออกซิเจน (O2) ทีว่ ดั ได้มคี ่าระหว่าง 6.59.5% โดยปริมาณ O2 มีค่าเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการผสมถ่านหินบิทมู นิ สั
ซึ่ง คาดว่า เป็ น ผลจากการที่ถ่ า นหิน เผาไหม้ย ากกว่ า แกลบจึง ทํ า ให้
ออกซิเจนถูกดึงไปใช้ในการเผาไหม้น้อยลงส่งผลให้เหลือออกซิเจนที่
ทางออกเตาเพิ่ม ขึ้น เมื่อ พิจ ารณาถึง แก๊ ส มลพิษ ที่ร ะดับ ออกซิเ จน
ส่วนเกิน 6% คือ คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) นัน้ พบว่า ปริมาณ CO นัน้ มีค่า
เพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการผสมถ่านหินซึง่ เป็ นผลมาจากอนุ ภาคถ่านหินที่
เผาไหม้ยากกว่าแกลบจะลอยขึน้ ไปเผาไหม้บริเวณห้องเผาไหม้เหนือ
วงแหวนวอร์เทคซึง่ ทําให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้
CO แปลงไปเป็ น CO2 ได้ โดยปริมาณ CO ทีว่ ดั ได้นนั ้ มีค่าในช่วง
120-230 ppm ส่วนปริมาณแก๊ส NOx ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่
มากขึ้นเมื่อปริมาณการผสมถ่านหินเพิม่ มากเพิม่ ขึ้น ซึ่งผลเนื่องจาก
ปริมาณไนโตรเจนรวมของเชือ้ เพลิงทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ตาเพิม่ มากขึน้ จึงทําให้
ไนโตรเจนในเชือ้ เพลิงมีโอกาสทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนจากอากาศได้
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ NOx ทีเ่ กิดขึน้ นี้ ไม่น่าจะเป็ น NOx ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ไนโตรเจนในอากาศ (thermal NOx) เพราะกรณีน้ีจะเกิดขึน้ ภายใต้
อุณหภูมสิ งู ประมาณ 1,400ºC [3,7,12] เท่านัน้ จากการทดลองพบว่า
ปริมาณ NOx ทีว่ ดั ได้นนั ้ มีค่าค่อนข้างสูงในช่วง 250-400 ppm อัน
เนื่องมาจากอุณหภูมเิ บดในการเผาไหม้ทค่ี ่อนข้างสูง [7] ส่วนแก๊ส
SO2 ทีว่ ดั ได้มคี ่าเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนของการผสมถ่านหินอย่างชัดเจน
โดยมีคา่ ในช่วง 10-120 ppm
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รูปที่ 7 องค์ประกอบแก๊สไอเสียทีท่ อ่ ทางออกเตาเผาไหม้

3.4 อุณหภูมิเบดและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
จากรูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมเิ บดทีร่ ะดับความสูง
0.35 m เหนือแผ่นกระจายอากาศและประสิทธิภาพการเผาไหม้พบว่า
ประสิทธิภาพการเผาไหม้มคี ่าสูงกว่า 97% ในทุกเงื่อนไขการทดลอง
โดยมีแ นวโน้ ม ลดลงตามการเพิ่ม ขึ้น ของสัด ส่ ว นถ่ า นหิน บิทู ม ินั ส
เนื่องจากอนุ ภาคถ่านหินมีความหนาแน่ นมากกว่าแกลบทําให้เผาไหม้
ยากซึ่ง ทํา ให้ร ะยะเวลาการเผาไหม้ใ นเตาไม่เ พีย งพอจึง เป็ น ผลให้
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดตํ่าลง ซึง่ สอดคล้องกับอุณหภูมเิ บดทีต่ ่าํ ลง
โดยมีคา่ ในช่วง 990-1030°C

รูปที่ 8 อุณหภูมเิ บดและประสิทธิภาพการเผาไหม้
4.สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้รว่ มระหว่างแกลบและถ่านหิน
บิทูมนิ ัสในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอไิ ดซ์เบด โดยใช้สดั ส่วนของแกลบ
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และถ่านหินบิทมู นิ สั ที่ 100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐานพลังงาน)
ซึ่งคํานวณจากอัตราการป้อนความร้อนสุทธิท่ี 120 kWth และคง
อัตราส่วนอากาศส่วนเกินที่ 1.76 ในทุกเงื่อนไขการทดลอง สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. การเผาไหม้เชือ้ เพลิงร่วมในเตาเผาไหม้ได้เกิดขึน้ ในบริเวณใต้วง
แหวนวอร์เทคเป็ นหลักซึง่ พิจารณาได้จากอุณหภูมใิ นแนวกึง่ กลางเตาที่
ระดับ 0.35-0.60 m ซึง่ มีค่าสูงในช่วง 950-1020°C และการลดลงของ
O2 อย่างรวดเร็วจนเหลือน้อยกว่า 2% ประกอบกับ CO ปริมาณมาก
ช่วยยืนยันถึงการเกิดการเผาไหม้อย่างมากในบริเวณดังกล่าว ส่วนการ
เผาไหม้สารระเหยได้เกิดขึน้ บริเวณเหนือวงแหวนวอร์เทคซึ่งเห็นได้
จากการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมใิ นบริเวณดังกล่าว
2. แก๊สไนโตรเจนออกไซด์เกิดขึน้ น้อยภายใต้วงแหวนวอร์เทคซึ่ง
เป็ นผลของสภาพแวดล้อมรีดวิ ซิงทีช่ ่วยยับยัง้ การเกิด NOx ส่วนการ
เพิม่ ขึน้ ของ NOx เหนือวงแหวนเกิดจากการทําปฏิกริ ยิ าของสารระเหย
จากเชือ้ เพลิงกับ O2 จากอากาศส่วนทีห่ นึ่ง
3. การเพิ่ม สัด ส่ ว นการผสมถ่ า นหิน บิทู ม ินัส ส่ง ผลให้แ ก๊ ส ไหม้ท่ี
ทางออกเตาดังนี้ คือ ปริมาณ O2, CO, NOx และ SO2 มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ โดยปริมาณแก๊สมลพิษต่างๆ ทีร่ ะดับ O2 ส่วนเกิน 6% มีดงั นี้
โดย CO และ NOx มีค่าในช่วง 120-230 ppm และ 250-430 ppm
ตามลําดับ ส่วน SO2 มีคา่ เพิม่ ขึน้ ในช่วง 10-120 ppm
4. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ทุกเงือ่ นไขการทดลองมีคา่ สูงกว่า 97%
ส่วนอุณหภูมเิ บดในเตาทีร่ ะดับความสูง 0.35 m มีค่าในช่วง 9501020°C โดยมีแนวโน้มลดลงตามสัดส่วนการเพิม่ ถ่านหินบิทูมนิ ัส
เล็กน้อย
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จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้ อลําไยด้วยเครือ่ งอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
Drying kinetic of Longan Flesh Drying using Infrared-convective Dryer
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งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของกําลังอินฟราเรด อุณหภูมลิ ม
ร้อน และความเร็วลมทีม่ ผี ลต่อการอบแห้งเนื้อลําไย พร้อมทัง้ ทําการ
พัฒนาสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งทางทฤษฎี โดยทําการ
ทดลองอบแห้งเนื้อลําไยทีม่ คี วามชืน้ เริม่ ต้นระหว่าง 450 – 580 %db.
ด้วยเครือ่ งอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในห้องปฏิบตั กิ ารที่
ความเร็วลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s ใช้กาํ ลังอินฟราเรดขนาด 200,
500 และ 800 W และ/หรืออุณหภูมลิ มร้อน 40, 50 และ 60 ๐C โดย
วางตัวอย่างห่างจากแท่งอินฟราเรด 250 mm อบจนเหลือความชืน้
18% db จากการศึกษาพบว่า อัตราการอบแห้งและอุณหภูมขิ องเนื้อ
ลําไยเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของกําลังอินฟราเรดและ/หรืออุณหภูมลิ ม
ร้อนทําให้ใช้เวลาอบแห้งลดลง
โดยทีค่ วามเร็วลมไม่มผี ลต่อเวลา
อบแห้งและอุณหภูมลิ าํ ไย จากการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิการแพร่
์
ความชืน้ โดยรวมและพัฒนาสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง ได้
สมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่
ความชืน้ โดยรวมของเนื้อลําไยเป็ นฟงั ก์ชนกั
ั ่ บกําลังอินฟราเรดและ
อุณหภูมลิ มร้อน
Abstract
The objectives of this research were to study the
influence of infrared power, drying air temperature and air
velocity on the drying characteristic of longan flesh and to
develop the effective diffusion coefficient model. The
experiments was carried out at the infrared power of 200, 500
and 800 W, the drying temperature of 40, 50 and 60 ๐C, and air
velocity of 0.3, 0.5 and 0.7 m/s. The distance between infrared
and longan flesh was 250 mm. The initial moisture content of
longan flesh was 450 – 580 %db. This longan was dried until
final moisture content 18 %db. It was found that the drying rate
and the longan temperature increase with the increasing of the
infrared power and drying air temperature. The air velocity
effected not significantly on the drying rate and the longan
temperature. The effective diffusion coefficient model was
developed to use in the equation as a function of infrared power
and drying air temperature. It was found that the effective
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diffusion coefficient was increase with the increasing of the
infrared power and drying temperature.
Key word: Drying Kinetic, Effective Diffusion Coefficient, Longan
Flesh Drying, Infrared and Hot Air drying
1. คํานํา
การอบแห้งลําไยเป็ นกระบวนการแปรรูปเพือ่ ยืดอายุการ
เก็บรักษาและทําให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้
ซึง่ เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยลม
ร้อนถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายและสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการมาก
ุ ภาพดี เวลาการอบแห้งสัน้ และ
ทีส่ ดุ คือ การผลิตลําไยอบแห้งทีม่ คี ณ
เสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้กรรมวิธกี ารผลิตลําไยอบแห้งเชิงพาณิชย์
ได้แก่ การอบแห้งลําไยทัง้ ลูก และการอบแห้งลําไยเฉพาะเนื้อ ทัง้ นี้
มาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการค้าภาย ได้กาํ หนดเกณฑ์
ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของลําไยเฉพาะเนื้อทีอ่ บแห้ง โดยเกรด A
จะต้องมีลกั ษณะเป็ นผลชัดเจน ขนาดผลสมํ่าเสมอ ขนาดผลสมํ่าเสมอ
ไม่มเี ศษวัสดุเจือปน เนื้อลําไยมีสเี หลืองทอง มีกลิน่ หอมของลําไย ไม่ม ี
กลิน่ ควันหรือเหม็นไหม้ รสชาติของเนื้อลําไยหวานไม่ขม เนื้อลําไย
แห้งมีความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 18
การตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การอบแห้งลําไยเฉพาะ
เนื้อด้วยลมร้อนอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ คือ 65 °C ใช้เวลา 12.5 h [1]
ทัง้ นี้ได้มกี ารวิจยั เพือ่ นําเทคโนโลยีอน่ื ๆ มาใช้ เช่น การอบแห้งด้วยลม
ร้อนร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ [2] หรือการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับไอ
นํ้าร้อนยวดยิง่ [3] เพือ่ ลดเวลาและค่าใช้จา่ ย โดยได้คุณภาพผลิตภัณฑ์
ทีด่ ี แต่เนื่องจากยังขาดข้อมูลการศึกษาการอบแห้งเนื้อลําไยด้วยคลื่น
อินฟราเรด ซึง่ ปจั จุบนั การอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอินฟราเรดมีอยูก่ าร
อย่างแพร่หลายเพราะสามารถลดเวลาและการใช้พลังงานในการ
อบแห้ง ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้สาํ หรับการอบแห้งวัสดุทข่ี นาดเล็กและบาง แต่
การนําคลื่นอินฟราเรดมาใช้ในการอบแห้งวัสดุทม่ี ขี นาดใหญ่เพือ่ เพิม่
อุณหภูมวิ สั ดุในช่วงแรกของการอบแห้งก็จะทําให้เวลาอบแห้งลดลง
จากรายงานการวิจยั พบว่า การอบแห้งด้วยคลื่นอินฟราเรดและ/หรือลม
ร้อนเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของกําลังอินฟราเรด
อุณหภูมลิ มและ/หรือ
ความเร็วลมทีม่ ผี ลต่อการถ่ายเทความร้อนและมวล
และหรือการ
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ของวัสดุดงั นี้ โดยพบว่าการ
์
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เพิม่ ขึน้ ของกําลังอินฟราเรดและอุณหภูมลิ มร้อนจะทําให้อตั ราการ
อบแห้งเพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้เวลาอบแห้งและพลังงานในการอบแห้งลดลง
แต่เมือ่ ความเร็วลมเพิม่ ขึน้ กลับทําให้อตั ราการอบแห้งลดลงจึงใช้เวลา
อบแห้งและพลังงานในการอบแห้งเพิม่ ขึน้ [4, 5, 6] นอกจากนี้ [7, 8]
ได้ทดลองอบเนื้อลําไยด้วยคลื่นอินฟราเรดเพือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในการอบแห้งเนื้อลําไยในช่วงความเร็วลม
0.4-1.8
m/s
อินฟราเรดขนาด 800 W จํานวน 2 หลอด ใช้ระยะห่างระหว่างผิวลําไย
ถึงผิวฮีตเตอร์อนิ ฟราเรดทีเ่ หมาะสมคือ 25 cm. และความเร็วลม 1.1
m/s สามารถเพิม่ อุณหภูมเิ นื้อลําไยสูงสุด 120 °C แล้วอบแห้งต่อโดย
อุณหภูมเิ นื้อลําไยอยูท่ ่ี 80°C อบจนเหลือความชืน้ 35% db. ใช้เวลา
156 นาที
สําหรับงานวิจยั นี้เป็ น การทดลองอบแห้งเนื้อลําไยด้วยรังสี
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อน เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของกําลังรังสีอนิ ฟราเรด
อุณหภูมลิ มร้อน และความเร็วลมทีม่ ผี ลต่ออัตราส่วนความชืน้ ของเนื้อ
ลําไย ค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ และอุณหภูมขิ องเนื้อลําไย แล้ว
์
ทําการพัฒนาสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งทางทฤษฎี
ซึง่
ั
แสดงค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ความชืน้ โดยรวมเป็ นฟงก์ชนกั
ั ่ บกําลัง
อินฟราเรด อุณหภูมลิ มร้อน และความเร็วลม
2. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ ทดลองและวิ ธีการทดลอง
การศึกษาวิจยั นี้ได้ใช้เครือ่ งอบแห้งด้วยรังสีอนิ ฟราเรด
ร่วมกับลมร้อนสําหรับห้องปฏิบตั กิ ารดังแสดงในรูปที่ 1 โดย เครือ่ ง
อบแห้งประกอบด้วย ห้องอบแห้งขนาด 450 x 450 x 500 mm ( กว้าง
x ยาว x สูง ) อุปกรณ์ให้ความร้อนเป็ นอินฟราเรดชนิดแท่งสีเ่ หลีย่ มทํา
จากเซรามิคเคลือบสีดาํ ขนาด 1000 W ระยะห่างระหว่างแท่งรังสี
อินฟราเรดกับผลิตภัณฑ์เท่ากับ 250 mm ในแนวตัง้ ฉาก และขด
ลวดความร้อนขนาด 6000 W พัดลมทีใ่ ช้เป็ นแบบเหวีย่ งใบพัดโค้ง
หน้าขับด้วยมอเตอร์สามารถปรับความเร็วรอบได้
การวัดอุณหภูม ิ
อากาศและอุณหภูมขิ องเนื้อลําไยทีต่ าํ แหน่งต่างๆ
โดยใช้เทอร์
โมคัปเปิลชนิด K เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อ่านค่า (Kane–May รุน่ MK330
ค่าความถูกต้อง ±0.1 OC) การวัดความเร็วลมได้ใช้ hot wire
anemometer การชั ่งนํ้าหนักของเนื้อลําไยจะใช้เครือ่ งชังนํ
่ ้าหนักแบบ
ดิจติ อล (Sarterius รุน่ CP323S ค่าความถูกต้อง ±0.001 g) และการ
วัดความชืน้ สัมพัทธ์อากาศแวดล้อม (Testo รุน่ 650 ค่าความถูกต้อง
±0.1 %)
การทดลองใช้ลาํ ไยพันธุด์ อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-30
mm ทําการคว้านเมล็ดและแกะเปลือกออก ซึง่ ลําไยสดนํ้าหนักรวม 10
kg หลังจากแกะเปลือกและเม็ดออกจะได้เนื้อลําไยสด 7 kg (หลัง
อบแห้งแล้วจะได้เนื้อลําไยแห้ง 1 kg) เนื้อลําไยสดมีความชืน้ เริม่ ต้น
ประมาณ 465 %db อบด้วยเครือ่ งอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทีค่ วามเร็วลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s ใช้กาํ ลัง
อินฟราเรดขนาด 200, 500 และ 800 W และ/หรืออุณหภูมลิ มร้อน 40,
50 และ 60 ๐C โดยวางตัวอย่างห่างจากแท่งอินฟราเรด 250 mm
ในแต่การทดลองมี 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 9 ผล (ประมาณ
90 g) นําเนื้อลําไยวางเรียงบนตะแกรง และทําการอบแห้งตามเงือ่ นไข

ให้เหลือความชืน้ สุดท้าย 18 %db. ในระหว่างการอบแห้งจะทําการ
บันทึกข้อมูล นํ้าหนักตัวอย่าง อุณหภูมผิ วิ แท่งอินฟราเรด อุณหภูม ิ
ตัวอย่าง อุณหภูมลิ มเข้าและออกจากห้องอบแห้ง อุณหภูมอิ ากาศ
ภายนอกห้องอบแห้ง และความชืน้ สัมพัทธ์อากาศแวดล้อม โดยทําการ
บันทึกข้อมูลทุกๆ 30 นาที ใน 3 ชัวโมงแรก
่
ทุกๆ 1 ชัวโมงใน
่
3
ชัวโมงต่
่
อมา และทุกๆ 2 ชัวโมงจนสิ
่
น้ สุดการอบแห้ง นําตัวอย่างหลัง
สิน้ สุดการอบมาอบแห้งมาอบแห้งด้วยลมร้อนอุณหภูม ิ 103 OC นาน
72 ชัวโมง
่ [9] เพือ่ หามวลแห้งและคํานวณหาความชืน้ ต่อไป

รูปที่ 1 เครือ่ งอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับรังสีอนิ ฟราเรด [10]
2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการทดลองได้กาํ หนดให้สมมุตฐิ านว่ารูปร่างของเนื้อ
ลําไยทีใ่ ช้ในการศึกษากลไกการอบแห้งมีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบนกว้าง
เพราะหากนําเนื้อลําไยมีคลีอ่ อก พบว่าความกว้างและความยาวของ
ลําไยมีคา่ มากความหนาของเนื้อลําไยมาก (Infinite slab) และการ
ถ่ายเทความชืน้ เกิดขึน้ ในทิศทางเดียว การหาความชืน้ ของผลิตภัณฑ์
ทีเ่ วลาใดๆ ได้จากสมการการแพร่ทางทฤษฎีซง่ึ เป็ นสมการทีอ่ ยูร่ ปู ค่า
สัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ในกรณีทท่ี าํ การพล๊อตกราฟระหว่าง ln
์
MR กับ เวลา ได้กราฟเป็ นเส้นตรงแสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ของ
ความชืน้ ไม่เป็ นฟงั ก์ชนั กับความชืน้ การเปลีย่ นแปลงความชืน้ สามารถ
อธิบายด้วยสมการที่ 1 [11]
2
⎛
8 ∞
1
eq
2 π D eff t ⎞⎟ (1)
⎜
MR =
= 2 ∑
exp − ( 2n + 1)
M -M
L2 ⎟
π n=0 ( 2n + 1) 2 ⎜⎝
⎠
i eq
M-M

แต่เนื่องจากการอบแห้งด้วยอินฟราเรดสามารถลดความชืน้ ได้จนวัสดุ
มีความชืน้ สมดุลทีต่ ่าํ มาก [6] จึงกําหนดให้ Meq = 0 ดังนัน้ สมการ
อัตราส่วนความชืน้ ทีใ่ ช้คอื MR = M
M

i

กรณีทก่ี ราฟไม่เป็ นเส้นตรง แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่
ความชืน้ เป็ นฟงั ก์ชนั กับความชืน้ ของวัสดุ
ดังนัน้ การคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิการแพร่
ทแ่ี ปรตามความชืน้ นัน้ จะใช้วธิ กี ารของความชัน
์
[12] ซึง่ คํานวณจากอัตราส่วนระหว่างอัตราการอบแห้งทีไ่ ด้จากการ
ทดลองและอัตราการอบแห้งทางทฤษฎี ณ ความชืน้ เดียวกัน แสดงดัง
สมการ 2
(dMR/dt )experiment 2
L
(2)
D =
eff
(dMR/dFo )thoery
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตจิ ะใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้วธิ กี ารทดสอบของ Duncan ในการ
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P=200W, T =40C, v=0.3m/s
P=200W, T =40C, v=0.5m/s
P=200W, T =40C, v=0.7m/s
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความชืน้ ของเนื้อลําไยเมือ่ อบแห้ง
ทีก่ าํ ลังอินฟราเรด 200, 500 และ 800 W ความเร็วลม 0.3, 0.5 และ 0.7
m/s อุณหภูมลิ มร้อน 40 OC และระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับลําไย
250 mm
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลของกําลังอิ นฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน และความเร็วลมที่
มีต่อการอบแห้งลําไยเนื้ อ
รูปที่ 2, รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความชืน้ ของ
เนื้อลําไย และอุณหภูมเิ นื้อลําไยกับเวลาอบแห้งตามลําดับ ทีอ่ ุณหภูม ิ
ลมร้อน 40 OC ความเร็วลมร้อน 0.3 m/s และกําลังอินฟราเรด 200,
500 และ 800 W พบว่า ค่าอัตราส่วนความชืน้ จะลดลงเร็วตามขนาด
กําลังอินฟราเรดทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยอุณหภูมขิ องลําไยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ อุณหภูมขิ องลําไยจะสูงกว่าอุณหภูมขิ องลมร้อนตลอดการ
อบแห้ง จึงทําให้ความแตกต่างของความดันไอนํ้าระหว่างเนื้อลําไยกับ
อากาศมีความแตกต่างเพิม่ ขึน้ ตามอุณหภูมลิ มร้อน
ทําให้การแพร่
ความชืน้ จากลําไยออกสูอ่ ากาศจึงมีคา่ เพิม่ ขึน้ และเมือ่ อุณหภูมลิ าํ ไย
ท้ายของการอบแห้งคงที่ ความแตกต่างของความดันไอนํ้าระหว่างเนื้อ
ลําไยกับอากาศจึงลดลงทําให้ในช่วงท้ายการลดลงของความชืน้ จึง
เกิดขึน้ ได้ชา้ ซึง่ มีแนวโน้มเช่นเดียวกับผลการอบแห้งหอมซอยของ [5]
ทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 35 OC และความเร็วลมร้อน 1.0 m/s และเมือ่ กําลัง
อินฟราเรดเพิม่ ขึน้ จะทําให้อตั ราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ จาก 200 เป็ น 500
และ 800 W จะต้องใช้เวลาอบแห้ง 16, 6 และ 4 ชัวโมง
่
ตามลําดับ
เนื่องจากการเพิม่ กําลังอินฟราเรดจะทําให้อุณหภูมขิ องเนื้อลําไย
เพิม่ ขึน้ โดยมีคา่ 57.6, 84.2 และ 102.2 OC ตามลําดับ ทําให้ความ
แตกต่างของความดันไอนํ้าระหว่างเนื้อลําไยกับอากาศมีความแตกต่าง
เพิม่ ขึน้ ทําให้ใช้เวลาอบแห้งลดลง
และจากการเปรียบเทียบความเร็วลมร้อน พบว่า เมือ่ ความเร็วลม

ร้อนเพิม่ ขึน้ จะทําให้ใช้เวลาอบแห้งเพิม่ ขึน้ จากการทดลองทีอ่ ุณหภูม ิ
ลมร้อน 40 OC และกําลังอินฟราเรด 200 W จะต้องใช้เวลาอบแห้ง 16,
16 และ 18 ชัวโมง
่
ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 2 เนื่องจากการเพิม่
ความเร็วลมจะทําให้อุณหภูมขิ องเนื้อลําไยลดลง เพราะการอบแห้ง
ด้วยอินฟราเรดนัน้ จะทําให้ลาํ ไยมีอุณหภูมทิ ส่ี งู กว่าการอบแห้งด้วยลม
ร้อน
ดังนัน้ เมือ่ ลมร้อนทีม่ อี ุณหภูมทิ ต่ี ่าํ กว่าลําไยทําให้ลาํ ไยถ่ายเท
ความร้อนมายังอากาศจึงทําให้ลาํ ไยจึงมีอุณหภูมทิ ล่ี ดลง
ค่าความ
แตกต่างของความดันไอนํ้าภายในวัสดุและอากาศลดลง
จึงใช้เวลา
อบแห้งทีย่ าวนานขึน้ และจากการวิเคราะห์คา่ อัตราส่วนความชืน้ ของ
เนื้อลําไยทางสถิตทิ ร่ี ะดับความน่าเชื่อมันที
่ ่ 95% (p<0.05) พบว่าว่า
ความเร็วลมทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
เพราะความเร็วลมร้อนทีใ่ ช้ในการศึกษามีคา่ ใกล้เคียงกัน
รูปที่ 4, รูปที่ 5 และตารางที่ 1แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
ความชืน้ ของเนื้อลําไย ค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ และอุณหภูม ิ
์
เนื้อลําไยกับเวลาอบแห้ง โดยพิจารณาทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 40, 50 และ
60 OC กําลังอินฟราเรด 200 และ 500 W และความเร็วลมร้อน 0.3
m/s พบว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกับรูปที่ 2 และ 3 จากการเปรียบเทียบ
อุณหภูมลิ มร้อน พบว่า เมือ่ อุณหภูมลิ มร้อนเพิม่ ขึน้ จะไม่สง่ ผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของเวลาอบแห้งมากนัก ทัง้ นี้เนื่องจากการทดลองพบว่า
จากการอบแห้งด้วยลมร้อนส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ อง
ลําไยไม่มากนักเมือ่ เทียบกับอิทธิพลของกําลังอินฟราเรด โดยอุณหภูม ิ
ของลําไยมีคา่ ใกล้เคียงกัน เพราะอุณหภูมลิ มร้อนทีใ่ ช้ในการศึกษามีคา่
ใกล้เคียงกันมาก และจากการวิเคราะห์คา่ อัตราส่วนความชืน้ ของเนื้อ
ลําไยทางสถิตทิ ร่ี ะดับความน่าเชือ่ มันที
่ ่ 95% (p<0.05) พบว่าอุณหภูม ิ
ลมร้อนทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่สง่ ผลต่ออัตราส่วนความชืน้ ของเนื้อลําไย

อุณหภูมิเนื้อลําไย ( C)

วิเคราะห์จะพิจารณาทีร่ ะดับความน่าเชือ่ มันที
่ ่ 95% (p<0.05) โดยใช้
โปรแกรม SPSS

P = 200 Watt ,T = 40 ˚C ,v = 0.3 m/s
P = 200 Watt ,T = 40 ˚C ,v = 0.5 m/s
P = 200 Watt ,T = 40 ˚C ,v = 0.7 m/s
P = 500 Watt ,T = 40 ˚C ,v = 0.3 m/s
P = 800 Watt ,T = 40 ˚C ,v = 0.3 m/s
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบอิทธิพลค่าอุณหภูมขิ องเนื้อลําไยเมือ่ อบแห้ง ที่
กําลังอินฟราเรด 200, 500 และ 800 W ความเร็วลม 0.3, 0.5 และ 0.7
m/s อุณหภูมลิ มร้อน 40 OC และระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับลําไย
250 mm
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อัตราส่วนความชื้ นของลําไย
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความชืน้ ของเนื้อลําไยเมือ่ อบแห้ง รูปที่ 6 การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมขิ องเนื้อลําไยเมือ่ อบแห้ง ทีก่ าํ ลัง
ทีก่ าํ ลังอินฟราเรด 200 และ 500W ความเร็วลม 0.3 m/s อุณหภูมลิ ม
อินฟราเรด 200 และ 500W ความเร็วลม 0.3 m/s อุณหภูมลิ มร้อน 40,
O
ร้อน 40, 50 และ 60 C ระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับลําไย 250 mm 50 และ 60 OC และระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับลําไย 250 mm
ตารางที่ 1 ผลการทดลองอบแห้งเนื้อลําไยด้วยเครือ่ งแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน ทีร่ ะยะห่างระหว่างอินฟราเรดและถาดลําไย 250 mm
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3.2 ผลการพัฒนาสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง
จากการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ของ
์
การอบแห้งลําไยด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน แสดงดังรูปที่ 7 พบว่า
การเพิม่ ขึน้ ของรังสีอนิ ฟราเรดจะทําให้คา่ สัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้
์
มีคา่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
แต่การเพิม่ ขึน้ ของความเร็วลมและ
อุณหภูมลิ มร้อนไม่มผี ลต่อค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ทัง้ กรณีการ
์
อบแห้งด้วยอินฟราเรดทีส่ งู หรือตํ่า
ดังนัน้ ในการพัฒนาสมการ
ั
จลนพลศาสตร์จงึ พิจารณาสมการทีเ่ ป็ นฟงก์ชนั ของกําลังอินฟราเรด
เป็ นหลัก
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยกําลังสองน้อยทีส่ ดุ เพือ่
สมการความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ความชืน้ กับกําลัง
อินฟราเรดและอุณหภูมลิ มร้อน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดงั
สมการที่ 4, 5 และ 6 และแสดงค่าคงทีด่ งั ตารางที่ 2 จากการนําสมการ
ความชืน้ ของลําไย
จลนพลศาสตร์มาทํานายค่าค่าสัมประสิทธิการแพร่
์
เนื้อทีก่ าํ ลังอินฟราเรด 200 500 และ 800 W ความเร็วลม 0.3, 0.5
และ 0.7 m/s อุณหภูมลิ มร้อน 60 OC และระยะห่างระหว่างอินฟราเรด
กับลําไย 250 mm พบว่าแบบจําลองที่ 2 สามารถทํานายค่า
สัมประสิทธิ ์การแพร่ความชืน้ ของลําไยเนื้อได้ดที ส่ี ดุ โดยให้คา่ ความน่า

เชือ่ มัน่ (R2) สูงสุดเท่ากับ 0.8499 ซึง่ เท่ากับแบบจําลองที่ 3 แสดงดัง
รูปที่ 9 และตารางที่ 2 และจากนัน้ นําสมการสัมประสิทธิการแพร่
์
ความชืน้ (สมการที่ 2) มาใช้คาํ นวณค่าอัตราส่วนความชืน้ ของลําไย
โดยแทนค่าลงในสมการที่ 1 พบว่าสมการทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ สามารถ
ทํานายการลดลงของความชืน้ ได้ใกล้เคียงกับการทดลอง โดยได้ทาํ การ
เปรียบเทียบผลการอบแห้งทีก่ าํ ลังอินฟราเรด 200 W อุณหภูมลิ มร้อน
2
50 OC และ 800 W อุณหภูมลิ มร้อน 60 OC พบว่าให้คา่ R เท่ากับ
0.9282 และ 0.9526 ตามลําดับ

⎛ ⎛⎜ bP c − d ⎞⎟ ⎞
⎜⎝
⎠⎟
a exp ⎜
⎟
⎜ RTabs ⎟
⎝
⎠

Model 1 D =
eff

-E
+ bP + cT + d) exp (
) (5)
abs
abs
RTabs

Model 2 D eff = (aPT

Model 3 D eff = aPT + bP + cT + d ๆ
abs
abs

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

R2
0.8135
0.8499
0.8499
Exp
Model 1
Model 2
Model 3

2

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

500
1000
ก ําลังอินฟราเรด (W)

1500

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ปรากฏเฉลีย่
์
ของเนื้อลําไยอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน ทีก่ าํ ลังอินฟราเรด
200, 500 และ 800 W ความเร็วลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s อุณหภูม ิ
ลมร้อน 40, 50 และ 60 OC และระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับลําไย
250 mm
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6

6

2.50

E
-7.1165x10-1

(6)

4.0
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ความชื้ น (x10 m /h)

v=0.3m/s, T=40C
v=0.3m/s, T=50C
v=0.3m/s, T=60C
v=0.5m/s, T=40C
v=0.5m/s, T=50C
v=0.5m/s, T=60C
v=0.7m/s, T=40C
v=0.7m/s, T=50C
v=0.7m/s, T=60C

2

ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ความชื้น (x10 m /h)

ตารางที่ 2 แสดงค่าคงทีข่ องแบบจําลองค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ความชืน้ ของลําไยเนื้อ
Model
a
b
c
d
-5
2
-1
1
1.6326x10
2.4484x10
4.6735x10
1.0761x104
2
-1.2071x10-11
6.1532x10-9
1.4323x10-8
-4.1376x10-6
3
-1.1572x10-11
5.9327x10-9
1.3990 x10-8 -4.0427x10-6

3.00

(4)

0

200

400
600
กําลังอิ นฟราเรด (W)

800

1000

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความชืน้ ของเนื้อลําไย
์
อบด้วยด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนทีไ่ ด้จากการทดลองและ
แบบจําลอง ทีก่ าํ ลังอินฟราเรด 200 500 และ 800 W ความเร็วลม
0.3, 0.5 และ 0.7 m/s อุณหภูมลิ มร้อน 60 OC และระยะห่างระหว่าง
อินฟราเรดกับลําไย 250 mm
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Exp (P=200W,T =50C,v=0.5m/s)
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อัตราส ่วนความชืนของเนือลําไย
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เวลาอบแห้งวิกฤตของการอบแห้งเนื้อลําไย (h)
ความเร็วลมก่อนเข้าห้องอบแห้ง (m/s)
นํ้าหนักของเนื้อลําไยก่อนการอบแห้ง (g)
นํ้าหนักของเนื้อลําไยหลังการอบแห้ง (g)
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การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมโดยใช้ครีบและปี ก
Heat transfer augmentation in a rectangular duct using ribs and Winglets
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นํ า เสนอการศึก ษาการเพิ่ม สมรรถนะในการ
ถ่ายเทความร้อนในท่อสีเ่ หลี่ยมทีม่ คี รีบสามเหลี่ยมและปี กโดยการทํา
การทดลองทีส่ ภาวะผิวเป็ นแบบฟลักซ์ความร้อนทีผ่ วิ คงที่ และของไหล
ทีใ่ ช้ในการทดลองคืออากาศ ในการทดลองจะใช้ความเร็วอากาศต่างๆ
กัน โดยค่ า ตัว เลขเรย์ โ นลด์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 4,000 ถึ ง 25,000 ทํ า การ
เปรียบเทียบผลของกรณีท่อสีเ่ หลีย่ มมีผนังเรียบ ท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบที่
ผิวบนและผิวล่าง และท่อสีเ่ หลี่ยมทีม่ คี รีบทีผ่ วิ บน-ล่างและมีการติดตัง้
ปี กทีท่ างเข้าของท่อทดสอบ โดยทําการจัดวางครีบแบบมีแนวเดียวกัน
เพื่อพิจารณาค่า สัมประสิทธิการถ่
ายเทความร้อนและค่า ตัวประกอบ
์
เสียดทาน จากการทดลองพบว่าท่อทีม่ กี ารใส่ครีบและ/หรือติดตัง้ ปี กที่
ทางเข้าให้ค่าสัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสียด
ทานเพิม่ สูงมากขึน้ เมือ่ ทําการเปรียบเทียบกับท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ ผี นังเรียบ
และท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบอย่างเดียว พบว่าท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบและมีการ
ติดตัง้ ปี กทีท่ างเข้าของท่อสีเ่ หลีย่ มให้ผลการถ่ายเทความร้อนดีทส่ี ดุ
Abstract
This paper presents the study of heat transfer enhancement
in a ribbed channel with winglets mounted at the test duct
entrance for a constant heat flux condition and the working fluid
is air. In this experimental work, the airflow based on the
Reynolds number at the inlet is in the range of 4000 to 25,000.
The measurements from using triangular ribs on the upper and
lower channel walls with in-line arrangement are compared with
those from similar ribs and the winglet pairs placed at the tested
channel entry. The experimental results reveal that the use of
winglets in conjunction with the ribs leads to the considerable
increase in heat transfer coefficient and friction factor in
comparison with the smooth channel. In addition, the application
of combined ribs and winglets provides higher heat transfer rate
and thermal performance than that of ribs alone.

1. บทนํา
การเพิ่ม สมรรถนะการถ่ า ยเทของแผ่ น ความร้ อ นที่ไ ด้ เ คยมี
การศึกษาดังนี้ Taslim et al. [1] รายงานค่านัสเซิลล์นมั เบอร์ทจ่ี ุดใดๆ
ในท่อสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ทีม่ คี วามหยาบเนื่องจากมุมครีบ, รูปร่างครีบตัววี
และความไม่ต่อเนื่องครีบ (แนวครีบตัววีมที ศิ ทางเดียวกับการไหลและมี
ทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลสลับกันตลอดหน้ าตัด) บนผิวท่อที่อยู่
ตรงกันข้าม โดยให้ผวิ ท่อด้านหนึ่งถูกให้ความร้อนด้วยฟลักซ์ความร้อน
คงที่ ในขณะทีผ่ วิ ท่อด้านอื่นๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงความร้อน พบว่าค่า
สัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อนมากที่สุดเมื่อแนวครีบตัววีมที ศิ ทาง
เดียวกับการไหล Kawa [2] ได้ทาํ การศึกษาการเพิม่ สมรรถนะของช่อง
หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบขวางอยู่หนึ่งด้าน โดยครีบทีท่ ดลองมีลกั ษณะ
เป็ นครีบตรง ครีบรูปตัววีต่อเนื่อง 60 องศา,ครีบรูปตัววีแบบแยกส่วน
60 องศา และครีบทะแยงมุม 60 องศา โดยทําการทดลองทีค่ ่าตัวเลข
เรย์โนลด์ในช่วง 3,000 – 20,000 อัตราการส่วนความกว้างต่อความสูง
แผ่นทดลองเท่ากับ 7.19-7.75 และอัตราส่วนระยะพิตต์ต่อความสูงแผ่น
ครีบเท่ากับ 10 ความสูงครีบ 3.4 มิลลิเมตร ความกว้างครีบ 6.58
มิลลิเมตร ถ่ายเทความร้อนชนิดคงที่ Constant Heat Flux โดยผลการ
ทดลองพบว่าครีบรูปตัววีแบบแยกส่วน 60 องศา จะมีประสิทธิ ์ภาพการ
ถ่ายเทความร้อนมากทีส่ ดุ และมีคา่ ตัวประกอบความเสียดทานน้อยทีส่ ุด
ส่วนครีบตรงจะมีสมั ประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อนน้ อยที่สุด ส่วนและ
ครีบรูปตัววีต่อเนื่อง จะมีตวั ประกอบความเสียดทานมากทีส่ ุด Benlu ,
Jiang [3] ได้ทาํ การศึกษาค่าการถ่ายเทความร้อนและคุณสมบัตกิ าร
เสียดทานของแผ่นโซลาร์ฮตี เตอร์สเ่ี หลีย่ ม ชนิดครีบเอียงทํามุม 0 ถึง
90 องศากับทิศทางการไหล โดยมีขอบเขตการศึกษาในช่วงอัตราการ
ไหลอากาศ 0.001 – 0.0018 kg/s ระยะพิตต์ เท่ากับ 4 มิลลิเมตร
ความสูงแผ่นครีบ 0.8 มิลลิเมตร กว้าง 1 มิลลิเมตร จากการทดลอง
พบว่า ทีม่ ุมครีบ 60 องศาจะให้ค่าสัมประสิทธิการพาความร้อนและ
แรงดันตกคร่อมมากทีส่ ุดแต่พบว่าทีม่ ุม 20 องศาจะให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของการถ่ า ยเทความร้อ นดีท่ีสุด เมื่อ ศึก ษาต่ อ ที่มุม ครีบ 20
องศาพบว่าทีร่ ะยะพิตต์น้อยลงจะทําให้สมั ประสิทธิการพาความร้อนและ
แรงดันตกคร่อมเพิม่ มากขึน้ และทีร่ ะยะพิตต์ 1 และ 2 มิลลิเมตรจะให้
ประสิทธิภาพรวมของการถ่ายเทความร้อนสูงทีส่ ุดและมีค่าใกล้เคียงกัน
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Promvonge , Thianpong [4] นอกเหนือจากบทความนี้ ในการศึกษา
ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจช่องขนานแบบสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั หรืออัตราส่วน
ของรูปทรงของช่องขนานตํ่าๆ โดยรูปร่างของครีบเป็ นแบบ ครึง่ วงกลม
วงกลม สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั หรือแชมเฟอร์ และมุมของครีบเป็ น 30 , 45 และ
60 องศา สําหรับอัตราส่วน e/H ระหว่าง 0.05 และ 0.15 และอัตราส่วน
P/e อยู่ในช่วงระหว่าง 5 ถึง 20 การหาความเหมาะสมรูปร่างของครีบ
ของความแตกต่างหน้าตัดสามเหลีย่ มพบไม่บ่อยในรายงาน ด้วยเหตุน้ี
จุดมุ่งหมายสําคัญของการนํ าเสนอผลงานเพื่อเพิม่ เติมของข้อมูลการ
ทดลองครีบรูปสามเหลีย่ มต่างๆ (สามเหลีย่ มหน้าจัวและสามเหลี
่
ย่ มมุม
ฉาก) โดยในทํานองเดียวกัน อัตราส่วน e/H เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.3 ผลลัพธ์
เหล่านี้ช่วยการออกแบบทีด่ ขี น้ึ ของเครื่องแลกเปลีย่ นความร้อน ในการ
ั ่ ่วนทีช่ ่วง
ทดสอบจะใช้อากาศในการทดสอบ โดยการไหลเป็ นแบบปนป
ตัวเลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 4,000 ถึง 16,000 Gentry , Jacobi [5] การ
ออกแบบปี กเพื่อให้เกิดการหมุนวนของของไหล ซึง่ เป็ นการเพิม่ ระดับ
ั ่ ่วน และการพาความร้อนดีขน้ึ ก่อให้เกิดสมรรถนะการถ่ายเท
การปนป
ความร้อนทีด่ ขี น้ึ ได้นําเสนอการเพิม่ การถ่ายเทความร้อน โดยการเพิม่
การหมุนวนที่หวั มุมของแผ่นเรียบ โดยค่าเฉลี่ยของการถ่ายเทความ
ร้อนดีขน้ึ 50-60 % โดยทีผ่ วิ ของแผ่นเรียบจะใช้ปีกแบบ เดลต้า ซึง่ ถือ
ว่าดีกว่า ปี กแบบ สามเหลี่ยมหน้าจัว่ เพราะเพิม่ สัดส่วนการไหล และ
มุมปะทะ Joardar , Jacobi [6] ประสิทธิผลของการเพิม่ การหมุนวน
ของปี กแบบ เดลต้า เป็ นการทดสอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบกะทัดรัด ที่ใช้ในระบบของรถยนต์ กลไกสําคัญของการเพิม่ การ
หมุนวน คือ การพิจารณา และพืน้ ฐานของการออกแบบปี กแบบ เดลต้า
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อม จะประเมินภายใต้
เงื่อนไขระหว่าง ผิวเปี ยกและผิวแห้ง สําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน แบบครีบบานพับ และแบบครีบบานพับที่มกี ารเพิม่ การหมุนวน
โดยค่าเฉลี่ยการถ่ายเทความร้อนสําหรับครีบบานพับทีม่ กี ารเพิม่ การ
หมุนวนเพิม่ ขึน้ 21 % สําหรับผิวแห้ง และ 23.4 % สําหรับผิวเปี ยก
โดยทีค่ วามดันตกคร่อมเพิม่ ขึน้ 7 % การสร้างการหมุนวนได้ทดสอบ
แล้วว่าได้เพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน ในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความ
ร้อนในระบบรถยนต์
จากข้อ มูล ข้า งต้น ที่ก ล่ า วมานัน้ การศึก ษาครัง้ นี้ จ ึง ได้นํ า ข้อ มูล
ทัง้ หมดมาประยุก ต์ใช้เ พื่อ พิจ ารณาการถ่ า ยเทความร้อ นผ่า นในท่ อ
สีเ่ หลี่ยมทีม่ คี รีบสามเหลี่ยมและได้มกี ารติดตัง้ ปี กเพื่อเพิม่ การหมุนวน
ของอากาศก่อนทางเข้าชุดครีบสามเหลีย่ ม โดยทําการศึกษาในช่วงการ
ไหลแบบเทอร์บเู ลนท์ ในช่วงค่า Re = 5,000 ถึง 25,000 เพือ่ เพิม่
ข้อมูลทางด้านนี้ให้มากและดียงิ่ ขึน้
2. ทฤษฎี
การพิจ ารณาประสิทธิภ าพการถ่ายเทความร้อนของช่อ งขนาน
ชนิดมีครีบจําเป็ นจะต้องพิจารณา ทัง้ ในส่วนพลังงานที่ต้องใช้ในการ
ขับเคลื่อนพัดลมและการถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศทีไ่ หลผ่าน โดย
พลังงานทีพ่ ดั ลมใช้ในการขับเคลื่อนอากาศให้ไหลผ่านแผ่นช่องขนาน
สามารถพิจารณาได้คอื [7]
W&in = QΔp
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(1)

Δp = f

ρLV 2
2 Dh

(2)

โดยที่
Win = พลังงานทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อนอากาศให้ไหลผ่านช่อง

ขนาน; Watt
= อัตราการไหลของของไหล, m 3 s
Q
= ความดันตกคร่อมของของไหล, N m 2
Δp
= สัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน
์
f
= ความหนาแน่นของของไหล, kg m 3
ρ
= ความยาวท่อ, m.
L
= ความเร็วเฉลีย่ ของของไหล, m s
V
= เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิค(hydraulic
Dh
diameter), m.
การสมดุลพลังงาน กรณีการถ่ายเทความร้อนทีผ่ วิ คงที(่ constant heat
flux)
(3)
Q = mC p (Ti − To ) = hAs (Tw − Tb )
โดยที่
= อัตราการถ่ายเทความร้อนทีอ่ ากาศได้รบั ,Watt
Q
= อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s
m
= ค่าความจุความร้อนจําเพาะของอากาศ, kJ/kg·K
Cp
= อุณหภูมอิ ากาศด้านขาเข้า, oC
Ti
= อุณหภูมอิ ากาศด้านขาออก, oC
To
= ค่าสัมประสิทธิ ์การพาความร้อน, W/m2·K
h
= พืน้ ทีผ่ วิ ถ่ายเทความร้อน, m2
As
= อุณหภูมผิ วิ เฉลีย่ ผนังร้อน, oC
Tw
= อุณหภูมขิ องไหลเฉลีย่ , (Ti +To)/2, oC
Tb
Nusselt number; NuD
Nu D =

hDh
k

(4)

โดยที่
NuD
k

= Nusselt number
= สัมประสิทธิการนํ
์ าความนําความร้อนอากาศW/m·K

Reynolds number; Re
Re =

ρ vDh
μ

(5)

โดยที่
Re

μ

= ค่าตัวเลขเรย์โนลด์
= ค่าความหนืดเชิงกลของอากาศ; (kg/m.s)

ค่าประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน (η ) กรณี
พิจ ารณาถึง การสู ญ เสีย กํ า ลัง เนื่ องจากการไหลเดีย วกัน (constant
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pumping power) ระหว่างท่อทดสอบผิวเรียบกับท่อทดสอบทีม่ คี รีบ
สามารถจัดสมการให้อยูใ่ นรูปของสมการพลังงานของการไหลได้ดงั นี้

(V&ΔP )0 = (V&ΔP )
โดยที่
V&

(6)

อัตราการไหลเชิงปริมาตรของสารทํางาน, (m3/s)

=

ตัวแปรทางด้านซ้ายมือของสมการ (6) เป็ นพลังงานการไหลของของ
ไหลในท่อเปล่าและตัวแปรทางด้านขวามือของสมการเป็ นพลังงานการ
ไหลของของไหลภายในท่อทีม่ แี ผ่นครีบ ด้วยการพิจารณาบนพืน้ ฐาน
ของการสูญเสีย กํา ลัง เนื่องจากการไหลที่เ ท่า กัน ซึ่ง ในการพิจารณา
ประสิท ธิภ าพของการเพิ่ม การถ่ า ยเทความร้อ นได้นิ ย ามขึ้น มาด้ว ย
สัดส่วนของค่าสัมประสิทธิการพาความร
อนของท่อทดสอบทีม่ คี รีบ(h)
์
กับค่าสัมประสิทธิ ์การพาความรอนของท่อเปล่า (h 0 ) หรือนิยามด้วย
สัดส่วนของค่าตัวเลขนัสเซลทของท่อทดสอบที่มคี รีบ (Nu) กับค่า
ตัวเลขนัสเซลทของท่อเปล่า (Nu0) จากข้อแนะนําของ Webb [8]
η=

η

⎡h⎤
⎢ ⎥
⎢⎣ h0 ⎥⎦
pp

=

⎡ Nu ⎤
⎢
⎥
⎢⎣ Nu 0 ⎥⎦
pp

⎛ Nu ⎞⎛
⎜
⎟⎜
=
⎜ Nu ⎟⎜
⎝ 0 ⎠⎝

⎞
⎟
f ⎟
0⎠

(7)

−1 3

f

(8)

โดยที่
= ค่าประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน
2
h0 = ค่าสัมประสิทธิ ์การพาความร้อนของท่อเปล่า, W/m ·K
Nu0 = ค่าตัวเลขนัสเซลทของท่อเปล่า
η

f0

= สัมประสิทธิ ์แรงเสียดทานของท่อเปล่า

3. อุปกรณ์ ทดลอง
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลองประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆตามรูปที่ (1)
ด้านล่าง โดยใช้พดั ลม (1) (blower) ขนาดพิกดั 1.5 kW เป็ น
แหล่งกําเนิดลม (2) control valve ซึง่ ควบคุมปริมาณลมไหลเข้าชิน้ งาน
ทดสอบ (3) Orifice meter เป็ นชุดวัดอัตราการไหลของอากาศที่
ทางเข้าชุดทดลอง (4) Manometer ใช้วดั ความแตกต่างของความดัน
เพื่อใช้ห าอัต ราการไหลของอากาศ ความแตกต่า งของความดัน ซึ่ง
สามารถอ่านค่าได้จากความแตกต่างของระดับนํ้า Inclined manometer
(5) air chamber ซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั ระเบียบการไหลของอากาศให้มกี ารไหล
ั ่ ่วนน้อยทีส่ ุด (6) ท่อปรับสภาพการไหล เพือ่ ให้อากาศทีไ่ หลก่อน
ปนป
เข้าชุดทดลองมีลกั ษณะเป็ น fully develop และไหลเข้าชิน้ งานทดสอบ
(7) ชิ้นงานที่ทดสอบประกอบด้วยช่องขนานอลูมเิ นียมทีม่ คี รีบ ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.42 เมตร และระยะความสูงของช่องขนาน (D)
เท่ากับ 30 มิลลิเมตร โดยลักษณะครีบภายในช่องขนาน มีขนาดความ
สูง (e) เท่ากับ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร และกว้าง (t) เท่ากับ 10
มิลลิเมตร และระยะพิตต์ (P) คงทีเ่ ท่ากับ 20 มิลลิเมตร ตามรูปที่ (2)
โดยแผ่นช่องขนานดังกล่าวถูกทําให้รอ้ นด้วย heater ไฟฟ้าขนาด
1,000 วัตต์ ติดตัง้ ประกบแผ่นคู่ขนานทัง้ 2 ด้าน (8) เครื่องควบคุม
ความร้อนแผ่นฮีตเตอร์ แบบสไลด์โวลท์เทจ TDGC 2-3 kVA
CAPACITY : 3000 VA MAX. 12 Amp เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการควบคุม
โวลท์เทจทีใ่ ห้กบั แผ่นฮีตเตอร์ ในการควบคุมฟลักซ์ความร้อนของแผ่น
ฮีตเตอร์ให้ได้ตามทีก่ ําหนด (9) Data Logger FLUKE 2680A เป็ น
อุปกรณ์แสดงอุณหภูมผิ วิ ครีบทีต่ ําแหน่ งต่างๆ อุณหภูมทิ ท่ี างเข้าครีบ
และอุ ณหภูมทิ ่ที างออกครีบ โดยอุ ณหภูมอิ ากาศที่ไหลเข้า ออก และ
อุณหภูมผิ วิ ภายในถูกวัดด้วยเทอร์โมคัปเปิ ล type K จํานวนรวมทัง้ สิน้
12 จุด (10) เครื่องวัดความดันตกคร่อม TESTO 350-M/XL เป็ น
อุปกรณ์ทใ่ี ช้วดั ความดันตกคร่อมระหว่างตําแหน่ งทางเข้า และตําแหน่ ง
ทางออกของครีบ (11) คอมพิวเตอร์บนั ทึกข้อมูลที่ได้รบั จาก Data
Logger และเครือ่ งวัดความดันตกคร่อม

รูปที่ (1) แสดงอุปกรณ์การทดลอง
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4.วิ ธีการทดลอง
การทดลองเพือ่ หาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของแผ่นช่อง
ขนานทีม่ คี รีบสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และครีบสามเหลีย่ มหน้าจั ่วแบบติดตัง้
ปี ก ที่ท างเข้า ตามรูป ที่ (3) โดยมีมุมปะทะ 30 o โดยทดลองที่ขนาด
ความสูง แผ่น ช่ อ งขนานที่ (D) 30 มิล ลิเ มตร โดยลัก ษณะแผ่ น ครีบ
ทดลองติดตัง้ ในลักษณะตรงกัน ตามรูปที่ (4) ชิน้ งานทีใ่ ช้ทดสอบ
จะต้องมีการหุม้ ฉนวนใยแก้วกันความร้อนเพือ่ ป้องกันการสูญเสียความ
ร้อนจากแผ่น Heater ไหลออกสูบ่ รรยากาศภายนอก
การทดลองทําการเปิ ดพัดลม จากนัน้ ปรับปริมาณการไหลของลม
ให้ได้ตามทีต่ อ้ งการ โดยควบคุมความเร็วลมให้อยูใ่ นช่วง 0.20 ถึง 2.20
เมตรต่อวินาที ซึง่ ทีค่ วามเร็วดังกล่าวครอบคลุมค่าตัวเลขเรย์โนลด์ให้ม ี
ค่าอยู่ระหว่าง 4,000 ถึง 25,000 ในแต่ละช่วงความเร็วลมทีท่ ดสอบ
จะต้องรอให้อุณหภูมผิ วิ ภายในแผ่นช่องขนานและอุณหภูมอิ ากาศเข้า
ออก มีค่าคงทีก่ ่อนจะทําการบันทึกค่า โดยอุณหภูมแิ ผ่นช่องขนานทํา
การตรวจวัดทัง้ หมด 10 จุด และอีก 2 จุดสําหรับอุณหภูมอิ ากาศเข้า
และออกแผ่นช่องขนาน ในขณะเดียวกันก็ทําการบันทึกค่าความดันตก
คร่อมแผ่นช่องขนานดังกล่าวด้วย

รูปที่ (5) พิกดั และมุมปะทะของปี ก

รูปที่ (6) ขนาดของปี ก

รูปที่ (2) แสดงค่าตัวแปรระยะต่างๆ

5.ผลการทดลอง
ผลของการทดลองแสดงในรูปความสัมพันธ์ต่างๆในรูปแบบกราฟ
ได้ดงั นี้
รูปที่ (7) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขนัสเซิลล์กบั ตัวเลขเรย์
โนลด์ กรณีท่อมีครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้า
จั ่วแบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ า มีความสูง (e) ของครีบ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร
จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหลแบบเทอร์บเู ลนท์ เมือ่ ค่าตัวเลขเร
โนลด์เพิม่ ขึน้ จะทําให้ค่าตัวเลขนัสเซิลล์เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน ครีบรูป
สามเหลี่ย มหน้ า จัว่ แบบติ ด ตัง้ ปี กที ทางเข้ าจะให้ค่ า ตัว เลขนั ส เซิล ล์
มากกว่าครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั ่วทีไ่ ม่ได้ตดิ ตัง้ ปี กทีท่ างเข้า และจาก
การทดลองยังพบอีกว่าเมือ่ มีความสูง (e) ของครีบมีค่าเพิม่ ขึน้ จะทําให้
ค่าตัวเลขนัสเซิลล์เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
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รูปที่ (4)แสดงภาพตัดช่องขนานชนิดครีบ
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รูปที่ (7) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขนัสเซิลล์กบั ตัวเลขเรย์โนลด์
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รูป ที่ (8) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งอัต ราส่ ว นตัว เลขนั ส เซิล ล์ต่ อ ตัว เลข
นัสเซิลล์ของท่อผนังเรียบกับตัวเลขเรย์โนลด์
รูปที่ (9) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวประกอบเสียดทานและ
ค่า ตัวเลขเรย์โนลด์กรณีท่อมีครีบรูป สามเหลี่ยมหน้ า จัว่ และครีบรูป
สามเหลีย่ มหน้าจั ่วแบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ า มีความสูง (e) ของครีบ 4, 6
และ 8 มิลลิเมตร จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหลแบบเทอร์บเู ลนท์
เมื่อค่าตัวเลขเรย์โนลด์เพิม่ ขึน้ จะทําให้ค่าตัวประกอบเสียดทานลดลง
ครีบรูปสามเหลี่ยมหน้ า จั ่วแบบติดตัง้ ปี กทีทางเข้ าจะมีค่าตัวประกอบ
เสียดทานมากกว่าครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่วทีไ่ ม่ได้ตดิ ตัง้ ปี กทีท่ างเข้า
และจากการทดลองยังพบอีกว่าเมื่อมีความสูง (e) ของครีบมีค่าเพิม่ ขึน้
จะทําให้คา่ ตัวประกอบเสียดทานเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
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รูปที่ (9) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวประกอบเสียดทานและตัวเลขเรย์
โนลด์
รูปที่ (10) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนค่า ตัวประกอบ
เสียดทานต่อค่าตัวประกอบเสียดทานของท่อผนังเรียบกับตัวเลขเรย์
โนลด์ กรณีครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่ว
แบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ า มีความสูง (e) ของครีบ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร
จากการทดลองพบว่าในช่ว งการไหลแบบเทอร์บูเ ลนท์
ครีบรูป
สามเหลี่ย มหน้ า จัว่ และครีบ รูป สามเหลี่ย มหน้ า จัวแบบติ
่
ด ตัง้ ปี กที
ทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 4 มิลลิเมตร มีคา่ ตัวประกอบเสียดทาน
เฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 3.04 และ 5.05 เท่า สําหรับครีบรูปสามเหลีย่ ม
หน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัวแบบติ
่
ดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วาม
สูง (e) ของครีบ 6 มิลลิเมตร มีค่าตัวประกอบเสียดทานเฉลีย่ มากกว่า
ผนังเรียบ 11.81 และ 16.71 เท่า และสําหรับครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่ว
และครีบรูปสามเหลี่ยมหน้ าจัวแบบติ
่
ดตัง้ ปี กทีทางเข้ าที่มคี วามสูง (e)
ของครีบ 8 มิลลิเมตร มีคา่ ตัวประกอบเสียดทานเฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ
83.66 และ 91.98 เท่า ตามลําดับ
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รูปที่ (8) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัวเลขนัสเซิลล์ต่อ
ตัว เลขนั ส เซิล ล์ ข องท่ อ ผนั ง เรีย บกับ ตัว เลขเรย์โ นลด์ กรณี ค รีบ รู ป
สามเหลี่ย มหน้ า จั ่ว และครีบ รูป สามเหลี่ย มหน้ า จัวแบบติ
่
ด ตัง้ ปี กที
ทางเข้ า มีความสูง (e) ของครีบ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร จากการทดลอง
พบว่าในช่วงการไหลแบบเทอร์บเู ลนท์ ครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และ
ครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวแบบติ
่
ดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของ
ครีบ 4 มิลลิเมตร มีคา่ ตัวเลขนัสเซิลล์เฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 1.75 และ
2.31 เท่า สําหรับครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้า
จัวแบบติ
่
ดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 6 มิลลิเมตร มีค่า
ตัวเลขนัสเซิลล์เฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 2.74 และ 3.15 เท่า และสําหรับ
ครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่ว และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัวแบบติ
่
ดตังปี
้ ก
ทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 8 มิลลิเมตร มีค่าตัวเลขนัสเซิลล์
เฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 3.60 และ 4.10 เท่า ตามลําดับ
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รูปที่ (10) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนค่าตัวประกอบเสียดทานต่อ
ค่าตัวประกอบเสียดทานของท่อผนังเรียบกับตัวเลขเรย์โนลด์
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รูปที่ (11) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนกับตัวเลขเรย์โนลด์ กรณีครีบรูปสามเหลีย่ มหน้า
จัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัวแบบติ
่
ดตังปี
้ กทีทางเข้ า มีความสูง (e)
ของครีบ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหล
แบบเทอร์บูเลนท์ ครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่ว และครีบรูปสามเหลีย่ ม
หน้าจั ่วแบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 4 มิลลิเมตร มี
ค่าประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเฉลี่ยมากกว่า
ผนังเรียบ 1.21 และ 1.35 เท่า สําหรับครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั ่ว และ
ครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวแบบติ
่
ดตัง้ ปี กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของ
ครีบ 6 มิลลิเมตร มีค่าประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความ
ร้อนเฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 1.20 และ 1.23 เท่า และสําหรับครีบรูป
สามเหลี่ย มหน้ า จัว่ และครีบ รูป สามเหลี่ย มหน้ า จั ่วแบบติ ด ตัง้ ปี กที
ทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 8 มิลลิเมตร มีคา่ ประสิทธิภาพการเพิม่
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 0.82 และ 0.91
เท่า ตามลําดับ
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triangular rib 8 mm and winglets
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รูปที่ (11) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อนกับตัวเลขเรย์โนลด์
6.สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองเพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อน
และค่าตัวประกอบเสียดทาน พบว่าท่อทีม่ กี ารใส่ครีบและ/หรือติดตัง้
ปี กทีท่ างเข้าให้ค่าสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบ
เสียดทานเพิม่ สูงมากขึน้ เมือ่ ทําการเปรียบเทียบกับท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ ผี นัง
เรียบและท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบอย่างเดียว พบว่าท่อสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี รีบและ
มีการติดตัง้ ปี กที่ทางเข้าของท่อสีเ่ หลี่ยมให้ผลการถ่ายเทความร้อนดี
ทีส่ ุด โดยทีค่ รีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่
แบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 4 มิลลิเมตร มีค่า
ประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเฉลีย่ มากกว่าผนัง
เรียบ 1.21 และ 1.35 เท่า สําหรับครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครีบ
รูปสามเหลีย่ มหน้าจั ่วแบบติดตังปี
้ กทีทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 6
มิลลิเมตร มีค่าประสิทธิภาพการเพิม่ สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน
เฉลี่ยมากกว่าผนังเรียบ 1.20 และ 1.23 เท่า และสําหรับครีบรูป
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สามเหลี่ย มหน้ า จัว่ และครีบ รูป สามเหลี่ย มหน้ า จัวแบบติ
่
ด ตัง้ ปี กที
ทางเข้ าทีม่ คี วามสูง (e) ของครีบ 8 มิลลิเมตร มีคา่ ประสิทธิภาพการเพิม่
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเฉลีย่ มากกว่าผนังเรียบ 0.82 และ 0.91
เท่า ตามลําดับ เนื่องมาจากอิทธิพลกระแสการหมุนวนของอากาศทีไ่ หล
ผ่านปี กก่อนทางเข้าครีบ จึงทําให้เกิดการสัมผัสกันอย่างทัวถึ
่ งระหว่าง
อากาศที่ถูกจ่ายเข้าภายในชุดทดลองกับผิวครีบมากขึน้ และเป็ นการ
เพิม่ ระยะเวลาในการรับความร้อนที่ผวิ ครีบให้นานมากขึ้น จึง ทําให้
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนมากขึน้
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การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกลุ่มวัตถุรอ้ นที่เรียงกันภายใน
ช่องที่มีการไหลเป็ นจังหวะ
Flow and Heat transfer in the Multiple Heated Blocks Array
in Pulsating Channel Flow
ชาญณรงค์ วันทา1 และอโณทัย สุขแสงพนมรุง้ 2
1
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110, E-mail: cwantha@rmut.ac.th
2
กองวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26001
E-mail: asuksang@crma.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการนําวิธกี ารคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของ
ไหลและการถ่ายเทความร้อนมาใช้ในการแก้ไขปญั หาการถ่ายเทความ
ร้อนของกลุ่มวัตถุรอ้ นจํานวน 5 ตัวทีถ่ ูกจัดวางเรียงตัวภายในช่อง
ทางการไหล โดยกําหนดให้ทบ่ี ริเวณทางเข้ามีการปรับแต่งรูปแบบของ
กระแสการไหลเข้า จากเดิม แบบกระแสการไหลเข้า แบบสมํ่า เสมอ
U = U O ให้เ ป็ น แบบการไหลเป็ น จัง หวะ U = U o (1 + A sin 2π f ′ t ′)
การคํานวณสําหรับงานวิจยั นี้สนใจศึกษาอิทธิพลของค่าความถี่บงั คับ
ในช่วง 2 f n < f p < 10 f n และค่าแอมพลิจดู ในช่วง 0.1 < A < 0.5 ผล
การคํานวณพบว่า การไหลแบบเป็ นจังหวะเป็ นตัวเพิม่ ความไม่เสถียร
ให้เกิดขึน้ กับการไหล ซึ่งทําให้การถ่ายเทความร้อนของวัตถุรอ้ นทีถ่ ูก
จัดวางเรียงตัวกันมีค่าเพิม่ ขึน้ และมีอตั ราการถ่ายเทความร้อนทีด่ กี ว่า
การไหลแบบสภาวะไม่คงตัวแบบกระแสการไหลเข้าแบบสมํ่าเสมอทีไ่ ม่
มีการปรับแต่งกระแสการไหลเข้า โดยการไหลและการถ่ายเทความร้อน
ขึน้ อยูก่ บั การควบคุมค่าแอมพลิจดู และค่าความถีบ่ งั คับ
Abstract
This research is the numerical study of the influence of
pulsating flow on heat transfer enhancement of 5 heated block
arrays in channel flow. At inlet, the incoming free stream flow is
disturbed by modifying from uniform flow to be pulsating flow.
This pulsating flow is in sinusoidal pattern and can be expressed
as U = U o (1 + A sin 2π f ′ t ′) . The calculation is performed within
the frequency variation of the range 2 f n < f p < 10 f n , and the
amplitude of the range 0.1 < A < 0.5 . The results showed that
the pulsating flow creates and increases the instability in the flow
field and result in better heat transfer rate at heated block array

than the uniform flow pattern. The heat transfer enhancement is
also dependent on the controlling of the amplitude, the frequency.
1. คํานํา
ในการศึก ษาการถ่ า ยเทความร้อ นของกลุ่ ม วัต ถุ ร้อ น (Heated
blocks) ที่จ ดั วางเรีย งตัว กัน แบบตรงแนว (In-line) หรือ แบบต่ า งๆ
เช่นการถ่ายเทความร้อนของครีบในอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนแบบ
กระทัดรัด หรือจากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น มักมีวตั ถุประสงค์
สํา คัญที่เ หมือ นกัน คือ ต้อ งการให้อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ม ีอ ตั ราการถ่ า ยเท
ความร้อนทีส่ งู ขึน้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการ
สะสมของความร้อน ผลการศึกษาจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทัง้ การทดลอง
และการคํานวณเชิงตัวเลข พบว่าประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
ของกลุ่มวัตถุรอ้ นเหล่านัน้ มักขึน้ อยู่กบั ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Re) และ
ระยะห่า งของวัต ถุ ร้อ นแต่ ล ะตัว ( S W ) [1-4] ซึ่ง งานวิจยั เหล่ า นัน้ ได้
เสนอให้ทํ า การเพิ่ม ค่ า พารามิเ ตอร์ท ัง้ สอง อย่ า งไรก็ต ามการเพิ่ม
ค่ า พารามิเ ตอร์ ท ัง้ สองนี้ โดยเฉพาะในด้ า นของการผลิต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ยงั มีขดี จํากัด การเพิม่ ความเร็วสูงๆ มักมีเสียงดังรบกวน
และการเพิ่ม ระยะห่ า งก็ ต้ อ งใช้ พ้ืน ที่ข องแผงวงจรอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Printed Circuit Board) ให้มขี นาดใหญ่มากขึน้ ตามมา และจากสาเหตุ
เหล่านี้จงึ ทําให้มกี ารพัฒนาหาแนวทางอื่นๆ
แนวทางหนึ่งคือการศึกษารูปแบบของกระแสการไหลเข้าโดยการ
ทํ า ให้ก ารไหลเป็ น แบบจัง หวะที่ม ีรู ป แบบเป็ น คลื่น ไซน์ (Sinusoidal
wave) ซึง่ แนวทางนี้เริม่ ได้รบั ความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวางในงาน
ด้า นการถ่ า ยเทความร้อ น[5-7] เพราะปกติก ระแสการไหลเข้า แบบ
สมํ่าเสมอทีม่ คี วามเร็วสูงนัน้ ถึงแม้จะส่งผลให้มกี ารถ่ายเทความร้อนได้ด ี
แต่ ก็ย ากต่ อ การควบคุ มคุณ ลัก ษณะการไหลที่เ กิดขึ้น ตามมาเพื่อ ให้
เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการได้
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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญในการศึกษา คุณลักษณะการไหล
และการถ่ายเทความร้อนของวัตถุรอ้ นจํานวน 5 ตัวทีถ่ ูกจัดวางเรียงตัว
ภายในช่องทางการไหลแบบตรงแนว เมื่อกระแสการไหลเข้าเป็ นแบบ
สมํ่าเสมอในช่วงการไหลแบบสภาวะไม่คงตัว (Unsteady flow) และการ
กระตุน้ ด้วยกระแสการไหลเข้าแบบเป็ นจังหวะในรูปแบบคลื่นไซน์ เพื่อ
หาผลที่เกิดขึ้นในค่าความถี่บงั คับในช่วง 2 f n < f p < 10 f n และค่า
แอมพลิจดู ในช่วง 0.1 < A < 0.5 โดยผลทีไ่ ด้จะทําการเปรียบเทียบกับ
ผลการคํานวณทีใ่ กล้เคียง
2. สมการควบคุมการไหล
สมการสําหรับการควบคุมการไหลได้แก่สมการความต่อเนื่อ ง
สมการ Navier-Stokes และสมการพลังงานสําหรับการไหลแบบสภาวะ
ไม่คงตัวของของไหลชนิดอัดตัวไม่ได้ (incompressible) สามารถเขียน
ในรูปของเทอมไร้หน่วยได้ดงั นี้
สมการความต่อเนื่อง
สมการโมเมนตัม

สมการพลังงาน
เมือ่
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คือ ค่าตัวเลขพรันด์เทิล (Prandtl number; Pr = ν

(3)
α

)

3. ระเบียบวิ ธีการคํานวณเชิ งตัวเลข
ในการจําลองการไหลด้วยวิธกี ารเชิงคํานวณเชิงตัวเลขนัน้ สําหรับ
งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้วธิ รี ะเบียบวิธปี ริมาตรสืบเนื่อง (Finite Volume
Method; FVM) โดยใช้การจัดวางกริดแบบ Staggered grid สําหรับ
เทอมการพา (Convective terms) และเทอมการแพร่ (Diffusion terms)
ใช้วธิ ี QUICK เป็ นแบบอย่างสําหรับการกระจาย (Discretization)
สําหรับเทอมเวลาใช้วธิ กี ารอิมฟลิซทิ อันดับที่สอง (Second order
implicit) ในการกระจายหาคําตอบ กระบวนการหาคําตอบ (Solution
method) เลือกใช้วธิ กี าร SIMPLE

รูปที่ 1 โดเมนการคํานวณใน 2 มิติ
การคํานวณกระทําภายในโดเมนช่องทางไหลใน 2 และ 3 มิตดิ งั
แสดงในรูปที่ 1 โดยพิจารณาปญั หาการไหลและการถ่ายเทความร้อน
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จากวัตถุรอ้ นรูปทรงสีเ่ หลี่ยมจํานวน 5 ตัว ทีจ่ ดั วางเรียงตัวกันภายใน
ช่องทางการไหลแบบตรงแนว และกําหนดให้ทบ่ี ริเวณทางเข้ามีระยะ
เป็ น 3B ความยาวของโดเมนทัง้ หมดมีขนาด 116B ซึ่ง ระยะความ
ยาวนี้สามารถทําให้เกิดการไหลแบบพัฒนาสมบูรณ์ (Fully developed)
ทีบ่ ริเวณทางออกซึง่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของคําตอบ
ในช่ อ งทางการไหล
สํา หรับ การคํา นวณการไหลใน 3 มิตินั น้
ค่า Lz = 25B เมื่อ L z คือ ขนาดของโดเมนการคํานวณในทิศทางแกน
z สําหรับค่าอัตราส่วนความสูงของโดเมน (Blockage ratio: Br = y/H)
และค่ า ระยะห่ า งระหว่ า งวั ต ถุ ร้ อ นกํ า หนดไว้ ท่ี ค่ า คงที่ เ ท่ า กั บ
Br = 25% , S W = 42% ตามลําดับ
ส่ ว นค่ า เงื่อ นไขขอบเขตที่ใ ช้ ใ นการคํ า นวณ กํ า หนดไว้ด ัง นี้
สภาวะทางเข้า(Inlet boundsewqary) กําหนดให้เป็ นกระแสการไหลเข้า
แบบสมํ่า เสมอ และกระแสการไหลเข้าแบบเป็ น จัง หวะในรูป สมการ
U = U o (1 + A sin 2π f ′ t ′) เมือ
่ A และ f ′ คือค่าแอมพลิจดู และค่า
ความถีบ่ งั คับของการไหลตามลําดับ สภาวะทางออก(outlet boundary)
ได้กําหนดเป็ นค่าเงื่อนไขแบบ outlet condition คือ ∂U ∂x = 0 ซึ่ง
การไหลจะเป็ นแบบการไหลพัฒนาสมบูรณ์ด้านทางออก และเงื่อนไข
ขอบเขตทีบ่ ริเวณผนังของวัตถุรอ้ นเป็ นสภาพทีไ่ ม่มกี ารลื่นไถล (no-slip
condition)
ส่ ว นผนั ง ด้า นบนและด้ า นล่ า งของช่ อ งทางการ
ไหล ( y = 0, y = 1) เป็ นเงือ่ นไขแบบ adiabatic boundary condition
ค่าเงื่อนไขสําหรับสมการพลังงาน กําหนดให้ค่าฟลักซ์ความร้อน (heat
flux) มีคา่ คงทีท่ ผ่ี นังของวัตถุรอ้ นทุกตัว
4. ผลการศึกษาและบทวิ เคราะห์
4.1 เงื่อนไขการไหลเข้าแบบสมํา่ เสมอ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาการถ่ายเทความร้อนสําหรับวัตถุ
ร้อ นจํ า นวน 9 ตัว ที่เ รีย งจัด ตัว กัน แบบตรงแนวในช่ อ งการไหล[8]
สําหรับการศึกษาในครัง้ นี้ได้ลดจํานวนวัตถุรอ้ นเหลือเพียง 5 ตัวทัง้ นี้
เพื่อเป็ นแนวทางในการตรวจสอบคําตอบกับผลการทดลองทีม่ อี ยู่ การ
คํานวณนี้จะทดสอบสภาพการไหลและการถ่ายเทความร้อนทีค่ ่าตัวเลข
เรย์โนลด์คงทีเ่ ท่ากับ ReB = 1000 (ความยาวจําเพาะเป็ นความสูงของ
โดเมน) ซึง่ จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าอยู่ในช่วงการไหลแบบสภาวะไม่
คงตัว S W = 42% และ Br = 25% ทัง้ นี้เ พื่อ ต้องการศึกษาผลของ
ความถีแ่ ละค่าแอมพลิจดู ทีม่ ผี ลต่อการไหลและการถ่ายเทความร้อน รูป
ที่ 2 แสดงเส้น streamline ของการไหล ณ สองช่วงเวลาพบว่าทีช่ นั ้ ชิด
ผิวของวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 5 เส้น streamline เกิดการไม่ราบเรียบ
และมีการสูญเสียเสถียรภาพ นอกจากนี้สงั เกตพบว่าทีผ่ วิ ผนังด้านบน
ของวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 จะเกิดการไหลแตกแยก (Separated flow) และ
การไหลบรรจบ (Reattaching flow) ขึน้ เป็ นผลกระทบโดยตรงจากการ
เพิ่ม ค่ า ตัว เลขของเรย์ โ นลและพบว่ า ที่ ค่ า S W = 42% นั ้น ทํ า ให้
คุณลักษณะการไหลมีการก่อตัวของ vortex เฉพาะทีบ่ ริเวณด้านท้าย
ของวัตถุร้อนตัวที่ 5 ซึ่งจะทอดตัวยาวออกไปถึงตําแหน่ ง x / B = 79
ก่อนทีจ่ ะสลัดหลุดออกไป ซึง่ กระบวนการเกิดและการสลัด vortex นี้ได้
ถูกดําเนินเป็ นรอบวัฎจักรแบบซํ้าซ้อน(Periodic vortex shedding) ซึง่
เป็ นคุณลักษณะการไหลสําคัญทีม่ กั เกิดกับการไหลสภาวะไม่คงตัว
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รูปที่ 2 เส้น streamline ของการไหล ณ เวลาใดๆ ทีค่ า่ ReB
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frequency) หรือเป็ นความถีธ่ รรมชาติของการไหลทีแ่ สดงการสลัดของ
vortex ออกจากวัตถุรอ้ น โดยทีบ่ ริเวณตําแหน่ ง 2, 3 และ 4 ค่าความถี่
ที่คํา นวณได้ก็ค ือ ค่ า ความถี่แ สดงคุ ณ ลัก ษณะเป็ น f n = 0.147 ด้ว ย
เช่ น กัน แต่ จ ะมีค่ า สเปกตรัม พลัง งานน้ อ ยกว่ า บริเ วณตํ า แหน่ ง ที่ 5
เนื่ องจากได้ร บั อิท ธิพ ลของค่า S W ซึ่ง ส่ง ผลให้ไ ม่เ กิดการสลัด ของ
vortex ในระหว่างช่องของวัตถุรอ้ น สําหรับการบันทึกค่าสัญญาณของ
ความเร็วบริเวณด้านท้ายของวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 เมือ่ นํามาทําการวิเคราะห์
พบว่า ค่า ความถี่ท่สี ่ง ผลมากต่ อ การไหลและมีค่ า สเปกตรัม พลัง งาน
สูงสุดนัน้ มีค่าเป็ น 0.221 ซึง่ ค่าความถีน่ ้ีเป็ นความถี่ไร้หน่ วยทีเ่ กิดจาก
การสลัด vortex อันเนื่องมาจากการไหลแตกแยกบนผนังด้านบนของ
วัต ถุ ร้ อ นตัว ที่ 1 จัด ได้ ว่ า เป็ น ค่ า ความถี่ สู ง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
ค่าความถีแ่ สดงคุณลักษณะ สําหรับการคํานวณต่อไปค่าความถีแ่ สดง
คุณลักษณะที่ f n = 0.147 จะถูกใช้เป็ นค่าความถีม่ ลู ฐานในการทดสอบ
ผลกระทบของความถีท่ ม่ี ผี ลต่อการไหลและการถ่ายเทความร้อน

0.4

4.2. เงื่อนไขการไหลเข้าแบบเป็ นจังหวะ
4.2.1 ผลของค่าแอมพลิ จดู และค่าความถี่บงั คับที่มีต่อการไหล
จากผลการคํานวณการไหลแบบสภาวะไม่คงตัวทีม่ กี ารไหลเข้า
แบบสมํ่าเสมอพบว่ามีก ารไหลบรรจบบนผนัง วัตถุ ร้อนตัวที่ 1 โดยมี
ขนาดความยาวของการไหลบรรจบเป็ น xr ,n = 8.7 B ซึ่งขนาด xr ,n มี
อิทธิพลสําคัญต่อการไหลและการถ่ายเทความร้อน จากผลการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าการลดขนาดของ xr ,n ทําได้โดยการเพิม่ ค่า Br [9] แต่ตอ้ ง
มีขอบเขตที่ไม่มากเกินไปจึงจะส่งผลดีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน
สําหรับผลการคํานวณของค่าแอมพลิจูดและค่าความถีบ่ งั คับทีม่ ผี ลต่อ
การไหลพบว่าขนาดการไหลบรรจบบนผนังของวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 ขึน้ อยู่
กับค่าแอมพลิจดู และค่าความถีบ่ งั คับดังแสดงในรูปที่ 4
จากรูปที่ 4 พบว่าทีค่ ่าแอมพลิจูดเดียวกันการเพิม่ ค่าความถี่
บัง คับ ในช่ ว งระหว่า ง 2 f n − 4 f n จะทํา ให้ข นาดของการไหลบรรจบ
( X r = xr , p / xr , n ) มีข นาดน้ อ ยที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต ามการควบคุ ม ให้
ค่าความถีบ่ งั คับมีค่าสูงขึน้ มากกว่าค่านี้ ขนาดของ X r ไม่ได้ลดลงตาม
โดยจะแกว่ ง ตัว อยู่ ใ นช่ ว ง 0.5-0.75 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ Streamline
patterns ในรูปที่ 5 ซึง่ จะพบว่าภายในของการไหลบรรจบประกอบไป
ด้วยกระแสการไหลวนขนาดเล็กจํานวนหลายลูกไหลเวียนอยู่
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ั ญาณความเร็วที่บริเวณ
ด้านท้ายของวัตถุ ร้อนจํานวน 5 ตําแหน่ งที่ความสูง y = 1.033B จาก
การคํานวณพบว่าความถีไ่ ร้หน่ วยที่ f n = 0.147 มีสเปกตรัมพลังงาน
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รูปที่ 4 ผลของค่าแอมพลิจดู และความถีบ่ งั คับทีม่ ตี ่อค่า
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รูปที่ 6 เป็ นการแสดงรูปแบบของ vortex จากการไหลชั ่วขณะ
ใดๆ จากอิทธิพลของการปรับค่าแอมพลิจูดในช่วงค่าความถี่บงั คับตํ่า
ซึ่ง จากการไหลแบบสภาวะไม่ค งตัว ที่ไม่มกี ารรบกวนการไหลของ
กระแสการไหลหลักนัน้ การก่อตัวของ vortex ทีช่ ดั เจนเกิดขึน้ บริเวณ
เฉพาะด้านท้ายของวัตถุรอ้ นตัวที่ 5 เท่านัน้ ดังแสดงในรูปที่ 2 แต่เมือ่ มี
การเปลีย่ นกระแสการไหลเข้าเป็ นแบบการไหลเข้าแบบเป็ นจังหวะ ด้วย
ค่าแอมพลิจูดและค่าความถี่บงั คับในช่วงตํ่า พบว่ารูปแบบการไหลได้
เกิด การเปลี่ย นแปลง การไหลถูกรบกวนด้ว ยการไหลเข้าแบบเป็ น
จังหวะ ทําให้การไหลเกิดความไร้เสถียรภาพง่ายขึน้ โดยจะส่งผลให้ม ี
การแตกตัวของ vortex ขึน้ ทันทีทบ่ี ริเวณด้านบนของวัตถุรอ้ นตัวที่ 1
และบริเวณรอบวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 และเมื่อมีการเพิม่ ค่าแอมพลิจดู ของ
กระแสการไหลเข้าแบบเป็ นจังหวะ จะส่งผลให้การแตกตัวของ vortex
เกิดขึน้ รอบๆ วัตถุรอ้ นทุกตัวและมีปริมาณมากขึน้ จนเกิดทัวสนามการ
่
ไหล และไม่ส ามารถคงรูป แบบการสลัด
vortex แบบซํ้ า ได้ ซึ่ง
พฤติกรรมการไหลที่ค่าแอมพลิจูดสูง นี้มคี วามคล้า ยคลึง กับการไหล
ั ่ ว่ นทีค่ า่ ตัวเลขเรย์โนลสูงๆ
แบบปนป
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รูปที่ 5 เส้น Streamline ในรูปค่าเฉลีย่ ต่อเวลาของการไหล
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70

75

80

4.2.2 ผลของค่าแอมพลิ จดู และค่าความถี่บงั คับที่มีต่อการถ่ายเท
ความร้อน
การคํานวณหาผลกระทบของความถีบ่ งั คับและแอมพลิจดู ทีม่ ผี ล
ต่อการถ่ายเทความร้อนถูกคํานวณในแบบจําลอง 2 และ 3 มิติ จากรูป
ที่ 7 แสดงผลการคํานวณของค่าเฉลี่ยตัวเลขนัสเซลท์จากโดเมนการ
คํานวณ 3 มิตแิ ละ 2 มิติ ซึ่งพบว่าเมื่อวัตถุร้อนถูกจัดวางเรียงตัวกัน
ภายในช่องทางการไหล การถ่ายเทความร้อนจะมีคา่ สูงสุดทีว่ ตั ถุรอ้ นตัว
ที่ 1 จากนัน้ การถ่ายเทความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ตามมาในวัตถุรอ้ นด้านปลาย
นํ้ า จะมีอ ัต ราการถ่ า ยเทความร้อ นที่ล ดลงตามลํ า ดับ การจัด วางใน
ช่องทางการไหล ซึง่ สอดคล้องกับ[1-6] ทัง้ นี้เป็ นเพราะการพัดพาความ
ร้อนจากวัตถุรอ้ นต้นทาง มาสะสมทีบ่ ริเวณวัตถุรอ้ นทีอ่ ยู่ปลายทาง และ
รวมทัง้ อิทธิพลของการสะสมความร้อน ในพืน้ ทีร่ ะหว่างวัตถุรอ้ นแต่ละ
ตัว ทําให้วตั ถุรอ้ นทีอ่ ยูป่ ลายทางมีอตั ราการถ่ายเทความร้อนทีต่ ่าํ ลง
จากการคํานวณพบว่าสําหรับการไหลใน 3 มิตนิ ัน้ จะมีค่าเฉลี่ย
ตัวเลขนัสเซลท์สงู กว่ากรณีการไหลใน 2 มิตใิ นทุกตัวของวัตถุรอ้ น ทัง้ นี้
เนื่ อ งมาจากการคํ า นวณการไหลใน 3 มิติม ีค วามเสมือ นจริง และมี
ผลกระทบจากมิตทิ ่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบในกรณีการไหลใน 3 มิตพิ บว่า
สําหรับการไหลเข้าแบบสมํ่าเสมอจะให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนโดย
เฉลี่ย ที่ต่ํ า กว่ า สํ า หรับ กรณี ท่ีม ีก ารไหลเข้า เป็ น แบบจัง หวะที่ม ีก าร
ปรับแต่งด้วยค่าแอมพลิจดู และค่าความถีบ่ งั คับ เนื่องจากการไหลทีเ่ กิด
มีการแตกตัวของ vortex ที่มขี นาดเล็กเป็ นจํานวนมาก ซึ่ง vortex
เหล่านี้จะเป็ นตัวพาความร้อนออกจากผนังทีร่ อ้ นเพือ่ พาไปผสมกับของ
ไหลเย็นด้านบนได้ดกี ว่ากรณีการไหลเข้าแบบสมํ่าเสมอ จึงส่งผลให้
อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยรวมมีค่าสูงดังแสดงในรูปที่ 8 แต่อย่างไร
ก็ตามผลการถ่ายเทความร้อน ยังให้แนวโน้มทีค่ ล้ายคลึงกันกับการไหล
ที่ไ ม่ ม ีก ารปรับ แต่ ง กระแสการไหล คือ ไม่ส ามารถช่ ว ยให้อ ัต ราการ
ถ่ายเทความร้อนของวัตถุรอ้ นตัวที่ 2-5 มีอตั ราการถ่ายเทความร้อนที่
ใกล้เคียงกับวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 ได้
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รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวเลขนัสเซลท์ของวัตถุรอ้ นแต่
ละตัวสําหรับการคํานวณทีค่ า่ ReB = 1000
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รูปที่ 9 ผลของการเปลีย่ นแปลงค่าแอมพลิจดู และความถีบ่ งั คับสําหรับ
การคํานวณทีค่ า่ ReB = 1000 , Br = 25% , S / W = 42%
ในรูปที่ 9 พบว่าการไหลทีม่ กี ารปรับแต่งกระแสการไหลเข้านัน้
ส่งผลดีกบั วัตถุรอ้ นตัวที่ 1 ซึง่ เป็ นวัตถุรอ้ นต้นทางมากกว่าตัวอื่นๆ ซึง่
ผลการคํานวณให้ผลที่สอดคล้องกับการทดลอง[6] เพราะการไหลที่
ได้รบั การปรับแต่งกระแสการไหล สามารถช่วยทําลายการไหลบรรจบ
บนผนังวัตถุรอ้ นตัวที่ 1 ซึง่ เป็ นตัวลดประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
ลงได้ และจากรู ป ที่ 9 นี้ พบว่ า ค่ า พารามิเ ตอร์ท่ีส ามารถช่ ว ยเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการถ่ า ยเทความร้อ นได้ดีแ ละเหมาะสมที่สุ ด อยู่ ท่ีค่ า
A = 0.5 และ f p = 4 f n ซึ่ง เป็ น ช่ว งค่า แอมพลิจูดสูง และช่ว งความถี่
บังคับตํ่า
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รูปที่ 8 การกระจายตัวของอุณหภูมชิ วขณะที
ั่
่
(สีเข้มแสดงอุณหภูมสิ งู )

t = 420.977

5. สรุปผล
การคํานวณเชิงตัวเลข เพื่อศึกษารูปแบบการไหลเข้าแบบเป็ น
จังหวะผ่านกลุ่มวัตถุรอ้ นทีจ่ ดั วางเรียงตัวในช่องทางไหลจํานวน 5 ตัว
โดยงานวิจยั นี้ศกึ ษาถึงผลของตัวแปรในการไหลแบบเป็ นจังหวะสองตัว
คือ ค่าแอมพลิจดู และค่าความถีบ่ งั คับ โดยการคํานวณเริม่ ต้นจากการ
ไหลทีค่ ่า ReB = 1000 ซึง่ เป็ นสภาวะการไหลไม่คงตัว และลําดับต่อมา
ทําการกระตุน้ ด้วยกระแสการไหลรูปแบบคลื่นไซน์ ผลจากการคํานวณ
พบว่า การไหลเข้า แบบเป็ น จัง หวะในรูป แบบคลื่น ไซน์ เป็ น ตัว เพิ่ม
ความไม่เสถียรให้กบั การไหล ส่งผลให้การไหลมีการก่อตัวและแตกตัว
ของค่า vortex เพิม่ มากขึน้ และพบว่าค่าแอมพลิจูดและค่าความถี่
บังคับมีผลต่อขนาดของการไหลบรรจบทีเ่ กิดบนผนังของวัตถุรอ้ นตัวที่
1 ซึง่ จะมีขนาดลดลงได้ถา้ สามารถควบคุมค่าแอมพลิจดู และค่าความถี่
บัง คับ ให้อ ยู่ ใ นช่ ว งเหมาะสม ซึ่ง ในงานวิจ ัย นี้ พ บว่ า ค่ า ที่ A = 0.5
และ f p = 4 f n จะส่งผลให้ขนาดการไหลบรรจบมีขนาดเล็กสุด สําหรับ
ผลด้า นการถ่ า ยเทความร้อ น พบว่ า การควบคุ ม ค่ า แอมพลิจูด และ
ค่าความถี่มคี วามสําคัญเช่นกัน เพราะการเพิม่ ค่าความถี่ทม่ี ากเกินไป
ไม่ได้สง่ ผลดีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนไปมากกว่าการไหลปกติ และ
การเพิ่ม ค่ า แอมพลิจู ด สามารถช่ ว ยเพิ่ม การถ่ า ยเทความร้อ นได้ ด ี
ั ่ ว่ นทีค่ า่ ตัวเลขเรย์โนลสูงๆ
เปรียบเสมือนกับการไหลแบบปนป
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บทคัดย่อ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ห ลากหลายรูปแบบที่นํา มาอธิบาย
ลักษณะเฉพาะของการอบแห้งมะพร้าวขูดแบบชัน้ บาง ทําการทดลองที่
เงื่อนไขอุณหภูม ิ 80oC, 100oC และ 120oC ความเร็วของอากาศมี
ค่า คงที่ 2.5 m/s
ทํา การอบแห้ง มะพร้า วขูดที่ม ีค วามชื้นเริม่ ต้น
105%d.b. จนกระทังเหลื
่ อความชื้นสุดท้ายประมาณ 3%d.b. โดย
ในช่ ว งอัต ราการอบแห้ง ลดลงของมะพร้า วขูด จะนํ า มาพิจ ารณาหา
ความสัมพันธ์กบั รูปแบบสมการทางทฤษฎีซง่ึ เกีย่ วข้องกับพารามิเตอร์
ของการอบแห้งทีเ่ งื่อนไขของการทดลอง ประสิทธิผลของการทํานาย
ของแบบจําลองสามารถพิจารณาได้จาก ค่าสัมประสิทธิของสหสั
มพันธ์
์
2
(R ) ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย กํา ลัง สอง (RMSE)
และค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์เฉลีย่ (P) โดยทีส่ มการของ Midilli เป็ น
รูปแบบทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะนํ าไปใช้อธิบายการลดลงของความชืน้ มะพร้าวขูด
แบบชัน้ บาง โดยที่ค่าสัมประสิทธิและค่
าคงที่ของการอบแห้งที่อยู่ใน
์
รูปแบบสมการของ Midilli สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมการ
เส้นตรงและรูปแบบสมการโพลิโนเมียลซึ่งเป็ นฟงั ก์ชนั ของอุณหภูมไิ ด้
ค่าการแพร่ค วามชื้นประสิทธิผลมีค่าเพิม่ ขึ้นจาก 1.19×10-7 ถึง
2.66×10-7 m2/s เมือ่ อุณหภูมใิ นการอบแห้งมีค่าเพิม่ ขึน้ จาก 80 ไปเป็ น
120oC และค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการเคลื่อนทีข่ องสสารมีค่าเท่ากับ 25.94
kJ/mol
คํา สํา คัญ : การแพร่ค วามชื้น ประสิทธิผล / ชัน้ บาง / มะพร้า ว /
พลังงานทีใ่ ช้ในการเคลื่อนทีส่ สาร / ฟลูอไิ ดซ์เบด
Abstract
Various mathematical models describing the drying
characteristics of thin layer chopped coconut were investigated.
Experiments were performed at drying temperature of 80oC,
100oC and 120oC., constant velocity of 2.5 m/s. Chopped coconut

was dried from about 105%d.b. to approximately 3%d.b. Falling
rate drying period were fitted to the theoretical models to relate
the parameters of the drying models. The predictive effectiveness
of model fitting are reflected by statistical results i.e., coefficient of
determination (R2), root mean square error (RMSE), mean
relative percent error (P). The Midilli model was found to be the
most efficient to explicate the characteristics of thin layer chopped
coconut. The model coefficients and drying rate constants in the
Midilli model can be expressed as a linear and polynomial
function of drying temperature. The effective diffusivity (Deff) of
chopped coconut increased from 1.19×10-7 to 2.66×10-7 m2/s
depending on drying air temperature of a thin-layer dryer varying
80-120oC. The activation energy of diffusion (Ea) was 25.94
kJ/mol.
Keywords: Activation energy / Coconut / Effective diffusivity /
Fluidized bed / Thin-layer
1. บทนํา
มะพร้า วอบแห้ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์อีก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง และยังนํ าไปเป็ นส่วนประกอบของอาหารคาว
และหวานได้หลากหลายชนิด เช่น นํ้ ากะทิ เค้ก โดนัท และไอศกรีม
เป็ นต้น รวมไปถึงสามารถนํ าไปโรยไอศกรีมและเค้ก เพื่อเพิม่ ความ
สวยงามได้อกี ด้วย จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาพฤติกรรมการ
อบแห้งชัน้ บางสําหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลาย
ชนิด ยกตัวอย่างเช่น แอปเปิ้ ล [1] สตรอเบอรี่ [2] ถั ่วเขียว [3] ข้าวโพด
[4] และอื่นๆอีกมากมาย แต่ยงั ไม่พบการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับมะพร้าว
และส่วนใหญ่การศึกษาการอบแห้งชัน้ บางมักนิยมทีจ่ ะใช้เครือ่ งอบแห้ง
แบบถาดทัง้ หมด ซึ่งอาจจะเป็ นวิธที ่มี มี าแต่ดงั ้ เดิมและเป็ นวิธที ่ใี ช้ใน
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การอบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ แต่ใน
ปจั จุบนั ได้มเี ทคนิคหรือวิธกี ารทีส่ ามารถเพิม่ การถ่ายเทความร้อนและ
มวลได้สงู ยิง่ ขึน้ เนื่องจากมีการสัมผัสกันระหว่างตัวกลางกับผลิตภัณฑ์
ได้ดกี ว่า เทคนิคทีก่ ล่าวมานี้คอื เทคนิคฟลูอไิ ดซ์เบด [5-7]
1.1 ปรากฏการณ์ฟลูอิไดซ์เซชัน
เป็ นคํานิยามที่ใช้อธิบายกระบวนการหรือวิธกี ารที่ของแข็งซึ่งมี
รูป ร่า งลัก ษณะเป็ น เม็ด หรือ ชิ้น สัม ผัส กับ ของไหลแล้ว เม็ด ของแข็ง
เหล่านี้จะมีคุณสมบัตคิ ล้ายของไหล ทัง้ นี้เนื่องจากเม็ดหรือชิ้นของแข็ง
ดังกล่าว โดยเริม่ จะถูกวางไว้บนตะแกรงในหอทดลองทีม่ กั จะมีรูปร่าง
เป็ นทรงกระบอก ของไหลทีใ่ ช้กจ็ ะมีก๊าซ หรือของเหลว ปล่อยให้ผ่าน
มาทางด้านล่างของตะแกรงทีร่ องรับเม็ดของแข็งของไหลจะผ่านชัน้ เม็ด
ของแข็ง แล้วไหลออกทางส่วนบนของหอทดลอง เมือ่ เพิม่ ความเร็วของ
ไหลให้มากขึ้นเรื่อยๆ จะทําให้เ ม็ดของแข็ง ขยับตัว และลอยขึ้นเป็ น
อิสระไม่เกาะติดกัน เม็ดของแข็งทีอ่ ยู่ในลักษณะแบบนี้ จะมีพฤติกรรม
คล้ายกับของไหล กล่าวคือ มีการไหลหมุนเวียนของเม็ดของแข็งภายใน
หอทดลอง เราจึงเรียกเม็ดของแข็งในลักษณะนี้วา่ ฟลูอไิ ดซ์เซชัน
1.2 ความชื้นในวัสดุ [1]
ความชืน้ เป็ นตัวบอกปริมาณของนํ้าทีม่ อี ยูใ่ นวัสดุเมือ่ เทียบกับมวล
ของวัสดุชน้ื หรือแห้ง ความชืน้ ในวัสดุสามารถแสดงได้ 2 แบบ คือ
1.ความชืน้ มาตรฐานเปียก
Mw =

w−d
w

(1)

2.ความชืน้ มาตรฐานแห้ง
Md =

w−d
d

(2)

3.อัตราส่วนความชืน้
MR =

M (t ) − M eq

(3)

M in − M eq

โดยที่ MR(t) คือ ความชืน้ ณ เวลาใดๆ, %d.b. MRin คือ ความชืน้
เริม่ ต้น MReq คือ ความชืน้ สมดุล, %d.b. w คือ มวลของวัสดุ, kg d
คือ มวลของวัสดุแห้ง (ไม่มคี วามชืน้ ), kg

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะนํ ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั
พารามิเตอร์ต่างๆ โดยใช้วธิ ถี ดถอย (Regression analysis) โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ รูปแบบของสมการดังแสดงในตารางที่ 1 ที่
จะนํ ามาใช้ทํา นายผลข้อ มูล ที่ได้จ ากการทดลองว่า มีความเหมาะสม
หรือไม่ สามารถทีจ่ ะนํ ามาเปรียบเทียบกับค่าทางสถิตติ ่างๆ อาทิเช่น
ค่า สัม ประสิท ธิข์ องสหสัม พัน ธ์ (R2)
ค่า รากที่ส องของค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่ กําลังสอง (RMSE) และความผิดพลาดสัมพัทธ์เฉลีย่
(P) ซึง่ ค่า R2 ทีม่ คี ่าสูงและ RMSE, P ทีม่ คี ่าน้อยจะบ่งบอกได้ว่า
รูป แบบสมการทางคณิ ต ศาสตร์ส ามารถที่จ ะทํา นายการลดลงของ
ความชืน้ ได้ดที ส่ี ดุ [1-4]

(

)

12
⎡1 N
2⎤
RMSE = ⎢ ⋅ ∑ MR pre ,i − MR exp ,i ⎥
⎣ N i =1
⎦

P=

MR
− MR
exp ,i
pre ,i
100 N
∑
MR
N i =1
exp ,i

(4)
(5)

โดยที่ MRexp คือ อัตราส่วนความชืน้ ทีไ่ ด้จากผลการทดลอง MRpre คือ
อัตราส่วนความชืน้ ทีไ่ ด้จากการทํานาย N คือ จํานวนของชุดข้อมูล
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
1.นํามะพร้าวทีท่ าํ การปลอกเปลือกออกแล้วนํามาผ่าครึง่
2.นํ าลงไปแช่ในนํ้ าสะอาดทีผ่ สมกับสารคลอรีนในอัตราส่วนผสม
ผงปูนคลอรีน 3.5 กรัม ต่อนํ้า 10 ลิตร เป็ นเวลา 15 นาที เพือ่ ใช้ในการ
ฆ่าเชือ้ โรค [5]
3.นํ ามะพร้าวมาขูดเอาเฉพาะเนื้อทีเ่ ป็ นสีขาว และนํ าใส่กล่อง
พลาสติกทีม่ สี ารดูดความชืน้ อยูภ่ ายใน
4.นํามะพร้าวมาขูดไปหาขนาดโดยใช้เครือ่ ง Sieve analysis ซึง่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ ของมะพร้าวขูดอยูท่ ่ี 2.28 มิลลิเมตร
2.2 อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลองและขัน้ ตอนการทดลอง
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการศึกษาทดลองแสดงในรูปที่ 2

1.3 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ต่า งๆ ที่นํา มาหาความสัมพัน ธ์
สามารถทํา นายความสัม พัน ธ์ก บั ข้อ มูล ที่ได้จ าการทดลอง เพื่อ ที่จ ะ
อธิบายการลดลงของความชืน้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทน่ี ํามาพิจารณา
No.

Model names

Model

1

Logarithmic

MR = a exp ( −kt ) + b

2

Page

3

Midilli
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( )
MR = a exp ( − kt ) + bt
MR = exp − kt

n

n

[1]
[2-3]
[1]

รูปที่ 1 ลักษณะของเครือ่ งอบแห้งแบบฟลูอไิ ดซ์เบด
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ส่วนประกอบหลักๆ ของเครื่องอบแห้งแบบฟลูอไิ ดซ์เบด มีดงั นี้
ห้อ งอบแห้ง พัด ลม ขดลวดความร้อน ไซโคลน และชุ ด เวนจูร่ี ห้อ ง
อบแห้งมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกทํามาจากอะคริลกิ ใสมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 21 cm และสูง 120 cm ในส่วนของท่ออากาศและไซโคลนจะ
ทํามาจากสแตนเลสทัง้ หมด ปริมาณของอากาศในส่วนทีก่ ่อให้เกิดฟลูอิ
ไดซ์เซชั ่นมาจากพัดลมขนาด 2-hp โดยปรับและควบคุมปริมาณของ
อากาศด้วยวาล์วและชุดเวนจูร ี (ชุดเวนจูรที ส่ี ร้างขึน้ ได้มกี ารปรับเทียบ
ระหว่างความดันตกคร่อมทีช่ ุดเวนจูรแี ละปริมาณการไหลของอากาศ)
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทดลองมาจากขดลวดความร้อนขนาด 5 kW และ
รัก ษาระดับ ของอุ ณ หภู ม ิ ด้ ว ยชุ ด ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ (Temperature
controller) ซึง่ อุณหภูม ิ ณ ตําแหน่ งต่างๆ อ่านค่าได้จากชุดแสดงผล
อุณหภูม ิ (data logger) ร่วมกับอุปกรณ์วดั อุณหภูมเิ ทอร์โมคัปเปิ ลชนิด
K (±1oC) โดยที่ภายในห้องอบแห้งจะทําการติดตัง้ ชุดใบกวนเพื่อ
ป้องกันการเกาะตัวกันของมะพร้าวขูด
2.3 ขัน้ ตอนการทดลอง
ทําการทดลองที่เงื่อนไขอุณหภูม ิ 80-120oC โดยอุณหภูมจิ ะ
เพิม่ ขึน้ ช่วงละ 20oC ความเร็วของอากาศจะกําหนดให้มคี ่าคงที่ 2.5
m/s ทุกเงื่อนไขของการทดลอง ความชื้นเริม่ ต้นของมะพร้าวขูด
ประมาณ 105±15%d.b. ทําการเปิ ดเครือ่ งโดยทีไ่ ม่มโี หลดประมาณ 20
นาที เพือ่ ให้ระบบอยูใ่ นสภาวะคงที่ จากนัน้ นํามะพร้าวขูดมวล 10±0.1g
ลงในห้องอบแห้ง แล้วทําการอบแห้งจนกระทั ่งความชืน้ เหลือความชื้น
สุดท้ายประมาณ 3%d.b. และทําการเก็บตัวอย่างของการทดลองทุกๆ
20 วินาที ในช่วง 0-2 นาที ทุกๆ 30 วินาที ในช่วง 2-5 นาที ทุกๆ 1
นาที ในช่วง 5-10 นาที และทุกๆ 2 นาที ในช่วง 10-20 นาที ตัวอย่างที่
เก็บจะถูกทําให้เย็นลงและเก็บไว้ในถุงพลาสติกพร้อมปิ ดผนึกด้วยความ
ร้อน แล้วนําไปหาความชืน้ โดยการนํ าเข้าตูอ้ บไฟฟ้าทีอ่ ุณหภูม ิ 103oC
เป็ นเวลา 72 ชั ่วโมง และทําการทดลองซํ้าทุกเงือ่ นไขของการทดลอง 23 ครัง้ แล้วนํ าเอาค่า เฉลี่ย ไปใช้ในการวิเคราะห์ห าความสัมพันธ์ก บั
พารามิเตอร์ของการอบแห้งต่างๆ ต่อไป
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง
3.1 อิ ทธิ พลของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการอบแห้ง
1

3.2 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของการอบแห้ง
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากโปรแกรมทางสถิตสิ ามารถสรุปและแสดงในตาราง
ที่ 2 ซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ รูปแบบสมการของ Midilli มีคา่ R2 ทีส่ งู ซึง่ มี
ค่าเท่ากับ 0.99399 และมีคา่ RMSE, P ทีน่ ้อย ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
0.019330, 14.61 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบสมการของ Midilli
สามารถทีจ่ ะทํานายหรืออธิบายการลดลงของความชืน้ ได้ดที ส่ี ดุ
ตารางที่ 2 ค่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากโปรแกรมทางสถิติ
No.

Model name

R2

P (%)

RMSE

1
2
3

Page
Logarithmic
Midilli

0.99236
0.98582
0.99399

19.63
33.36
14.61

0.021792
0.029688
0.019330

รูป ที่ 3 แสดงการเปรีย บเทีย บผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้จ ากการทํ า นายใน
รูปแบบสมการของ Page, Logarithmic และ Midilli กับผลทีไ่ ด้จากการ
ทดลอง จะสัง เกตได้ว่ า รู ป แบบสมการของ Midilli จะสามารถที่จ ะ
ทํานายผลการทดลองได้ดที ่สี ุดตลอดช่วงเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง แต่
รูปแบบสมการอื่นจะไม่สามารถทํานายผลการทดลองในช่วงสุดท้ายของ
การทดลองได้ เนื่องจากมีผลลัพธ์ทค่ี าดเคลื่อนออกจากผลทีไ่ ด้จากการ
ทดลอง สําหรับค่าสัมประสิทธิ ์ (a, b, n)และค่าคงทีข่ องการอบแห้ง (k)
ที่อยู่ในรูปแบบสมการของ Midilli สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปแบบ
ของสมการเส้นตรงและรูปแบบสมการโพลิโนเมียลซึง่ เป็ นฟงั ก์ชนั ของ
อุณหภูมไิ ด้ ดังแสดงในตารางที่ 3

o

80 C
o
100 C
o
120 C

0.9
0.8

Moisture ratio

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของความชืน้ กับเวลา
ที่ใ ช้ใ นการทดลองที่เ งื่อ นไขอุ ณ หภู ม ิต่ า งๆ จะสามารถสัง เกตได้ว่ า
ความชืน้ จะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้งมีค่าเพิม่ ขึน้
เมือ่ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบแห้งมีคา่ สูงขึน้ อัตราการของอบแห้งของมีค่า
เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากเป็ นการเพิม่ อัตราการถ่ายเทความร้อนจากอากาศ
ไปยัง ผลิต ภัณ ฑ์ไ ด้ม ากขึ้น เวลาที่ใ ช้ใ นการอบแห้ง มะพร้า วขูด ให้
ความชืน้ สุดท้ายเหลืออยู่ท่ี 3%d.b. มีค่าเท่ากับ 3.667, 2.333 และ
1.667 นาที ทีเ่ งือ่ นไขอุณหภูม ิ 80, 100 และ 120oC ตามลําดับ โดยที่
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้งมีค่าลดลง เมื่ออุณหภูมขิ องอากาศทีใ่ ช้ใน
การอบแห้งมีคา่ เพิม่ ขึน้ [1-4]

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิและค่
์ าคงทีข่ องการอบแห้ง
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนความชืน้ ของมะพร้าวขูดที่
เงือ่ นไขอุณหภูมติ ่างๆ
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ทีว่ ่าการแพร่ความชืน้ ไปในทิศทางมิตเิ ดียว (ตามแนวรัศมี) ไม่เกิดการ
หดตัวระหว่างการอบแห้ง อุ ณหภูมแิ ละค่าการแพร่กระจายความชื้น
ประสิทธิผลมีคา่ คงที่ และไม่คดิ ความต้านทานภายในเนื้อวัสดุ [8] จะได้
ว่า

1
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Page
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Moisture ratio
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าทีไ่ ด้จากการทํานายของรูปแบบสมการ
ต่างๆ กับผลทีไ่ ด้จากการทดลอง
1

Predicted moisture ratio

∑

1

(7)

โดยที่ Deff คือ ค่าการแพร่ประสิทธิผล (m2/s) r คือ รัศมีทรงกลมของ
มะพร้าวขูด (m) และ n คือ จํานวนของชุดข้อมูล

0
0

∞

⎛ n 2π 2 D t ⎞
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⎝
⎠
n =1
6

จากสมการข้า งต้น สามารถเขีย นให้อ ยู่ใ นรูป อย่า งง่ายได้ โดย
พิจารณาเฉพาะเทอมแรกของผลเฉลยของสมการที่ 7 จะได้วา่
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(8)
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สมการที่ (8) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของลอการิทมึ ธรรมชาติได้
ดังต่อไปนี้

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

o

80 C
o
100 C
o
120 C

⎛ 6 ⎞ ⎛ π 2 Deff t ⎞
⎟
−⎜
ln MR = ln ⎜
2⎟
2
⎟
⎝ π ⎠ ⎜⎝ r
⎠

0

(9)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Experimental moisture ratio

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าทีไ่ ด้จากการทํานายของรูปแบบสมการ
ต่างๆ กับผลทีไ่ ด้จากการทดลอง
รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การเปรียบเทียบระหว่าง
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการทํานายของแบบจําลอง
Midilli ทีเ่ งื่อนไขอุณหภูมติ ่างๆ จากกราฟ จะสังเกตได้ว่า จุดหรือ
แนวโน้มของข้อมูลจะมีลกั ษณะทแยงมุม 45o เป็ นเส้นตรง ซึง่ สามารถ
บ่งบอกได้ว่าค่าทีไ่ ด้จากรูปแบบสมการสามารถทีจ่ ะอธิบายหรือทํานาย
ผลการทดลองได้เป็ นอย่างดี
3.3 การคํานวณหาค่าการแพร่ประสิ ทธิ ผล
รูป แบบของสมการการอบแห้ง ชัน้ บางที่ไ ด้ส ามารถที่จ ะนํ า ไป
คํา นวณหาค่ า การแพร่ ก ระจายความชื้น ประสิท ธิผ ลเพื่อ ที่จ ะนํ า ไป
อธิบายการลดลงของความชื้นโดยใช้สมการการแพร่กระจายความชื้น
ตามกฎข้อทีส่ องของ Fick ดังต่อไปนี้
∂M
= Deff ∇ 2 M
∂t

(6)

ผลเฉลยทั ่วไปของสมการ (6) ถูกพัฒนาโดย Crank (1975)
สําหรับวัสดุรปู ร่างทรงกลมทีม่ ลี กั ษณะสมมาตร ซึง่ อยู่ภายใต้สมมติฐาน
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สมการที่ (9) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบทัวไปของสมการเส้
่
นตรงได้
ดังต่อไปนี้
ln MR = A − Bt

(10)

ค่าการแพร่กระจายความชื้นประสิทธิผลโดยทั ่วไปสามารถหาได้จาก
การสร้างกราฟจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองในรูปของลอการิทมึ ของ
ตัวแปรไร้หน่ วยของอัตราส่วนความชืน้ (ln(MR)) เปรียบเทียบกับเวลา
(t) จะได้ความชันของเส้นกราฟ โดยทีค่ ่า B จากสมการที่ (10) คือค่า
ความชันของรูปแบบทัวไปของสมการเส้
่
นตรง ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ค่า
การแพร่กระจายความชืน้ ประสิทธิผล ดังต่อไปนี้
Slope =

π 2 Deff
r2

(11)

สําหรับอุ ณหภูม ิ 60-120oC ค่าการแพร่ความชื้นประสิทธิผลได้
แสดงในตารางที่ 3 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.19 × 10-7-2.66 × 10-7 m2/s โดยที่
ค่าการแพร่กระจายความชืน้ ประสิทธิผลมีค่าเพิม่ ขึน้ เมือ่ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ใน
การอบแห้งมีค่ามากขึน้ จากการตรวจสอบผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากงานตีพมิ พ์
และผลงานวิ จ ั ย ที่ ผ่ า นมา พบว่ า ค่ า การแพร่ ก ระจายความชื้ น
ประสิท ธิผ ลจะมีค่า อยู่ใ นช่ว ง 10 -11 ถึง 10 -9สํา หรับ ผลิต ภัณ ฑ์ท่เี ป็ น
อาหาร [9]
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Deff = 0.000802exp(-3120.247/Tabs)
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ln Deff

จากรายงานวิจยั นี้พบว่า ค่าการแพร่ประสิทธิผลมีค่ามากกว่างาน
ตีพมิ พ์แ ละผลงานวิจยั ที่ผ่านมา อันเนื่อ งมาจากสาเหตุ ล กั ษณะหรือ
พฤติกรรมของการอบแห้ง โดยทีก่ ารอบแห้งมะพร้าวขูดแบบชัน้ บาง
ด้วยเทคนิคฟลูอไิ ดซ์เบด อากาศจะมีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ได้ดแี ละ
ชัน้ บาวด์ดารีเรเยอร์มลี กั ษณะบางลง เนื่องจากมีการเคลื่อนทีข่ อง
ผลิตภัณฑ์ จึงทําให้การถ่ายเทความร้อนเพิม่ ขึน้ ทําให้อตั ราการอบแห้ง
สูง จึงทําให้คา่ การแพร่ประสิทธิผลมีคา่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ความชืน้ ประสิทธิผลทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ
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3.4 การคํานวณหาค่าพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสสาร
ค่าพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นการเคลื่อนที่ของสสาร (Ea) มี
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูม ิ ซึง่ สามารถทีจ่ ะอธิบายได้จากรูปแบบสมการ
ความสัมพันธ์ของ Arrhenius ดังนี้ [1, 9-10]
(12)

เมื่อ D0 คือ ค่าคงทีข่ อง Arrhenius (m2/s) R คือ ค่าคงทีข่ องแก๊ส
(kJ/mol K) และ T คือ อุณหภูมขิ องอากาศอบแห้ง (K)
ดังนัน้ ค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการกระตุน้ การเคลื่อนทีข่ องสสารสามารถ
หาได้จ ากการสร้า งกราฟจากข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการทดลองในรูป ของ
ลอการิท ึม ของค่ า การแพร่ ก ระจายความชื้น ประสิท ธิพ ล (ln(Deff))
เปรียบเทียบกับส่วนกลับของอุณหภูม ิ (1/T) ดังแสดงในรูปที่ 5 จะได้
ความชัน ของเส้นกราฟ ซึ่ง จะได้ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่า งความชันของ
เส้นกราฟกับค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการกระตุน้ การเคลื่อนทีข่ องสสาร และ
จะสามารถคํานวณหาได้จากสมการที่
E
Slope = a
R

0.0026

0.0027

0.0028

0.0029

1/Tabs (K-1)

1.1932 × 10
1.9514 × 10-7
2.6616 × 10-7

⎛ E ⎞
Deff = D0 exp ⎜ − a ⎟
⎝ RT ⎠

2

R = 0.9678

(13)

โดยที่ ค่า Ea สามารถทีจ่ ะคํานวณได้จากสมการที่ 13 ซึง่ มีค่า
เท่ากับ 25.94 kJ/mol และมีค่าคงทีข่ อง Arrhenius (D0) ซึง่ มีค่าเท่ากับ
8.0208 × 10-4

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของ Arrhenius ระหว่างค่าการแพร่กระจาย
ความชืน้ ประสิทธิผลกับอุณหภูม ิ
4. สรุป
ค่ า การแพร่ ก ระจายความชื้น ประสิท ธิผ ลมีค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง (Deff)
1.19 × 10-7-2.66 × 10-7 m2/s โดยทีอ่ ตั ราการอบแห้งและค่าการแพร่
ความชืน้ ประสิทธิผลมีคา่ เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบแห้งมีค่า
มากขึ้น (ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ เวลาที่ล ดลง)
ซึ่ง อุ ณ หภู ม ิจ ะมี
ความสัมพันธ์กบั ค่าการแพร่ความชืน้ ประสิทธิผลสามารถทีจ่ ะอธิบายได้
โดยความสัมพันธ์ของ Arrhenius ค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการกระตุ้นการ
เคลื่อนที่ของสสารมีค่าเท่ากับ 25.94 kJ/mol และรูปแบบสมการของ
Midilli สามารถทีจ่ ะอธิบายผลการทดลองได้ดที ส่ี ดุ
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Abstract
A computational fluid dynamics (CFD) method was
used to investigate the velocity and temperature
distribution in a natural rubber sheet smoking cooperative
(RSSC). The measured velocity and temperature data at
various locations were used as boundary conditions and
to validate the CFD model. Simulation was performed
using turbulent free convection flows where the Rayleigh
number was found to be between 5.3838 x 1010 and
33.2003 x 1010. A total of 601,999 mesh volumes were
applied to the entire RSSC. This was obtained when no
error on GAMBIT was present.. It was found that the
results from the CFD simulation and experiment are in
good agreement. The air contains smoke particles flows
naturally from ventilating lids of the smoking room to the
roof. Experimental and simulation results show that the
thick cloud of smokes has a long residence time in the
roof area. The smoke particles follow the airflow fields
where some of them leave the junction of the roof and the
others deposit onto the walls. The smoke particles that
leave the junction of the roof then travel to the workplace
areas which then make the workers feel uncomfortable
and irritable. Moreover, since smoke particles contain
hazardous chemical compounds, proper ventilation of the
smoke inside the cooperative is necessary.
Keywords:
Computational fluid dynamics, Flow
simulation, Aerosol concentration, Free convection,
Rubber smoking-cooperative
1. Introduction
Thailand is the largest natural rubber producer in the
world [1]. One of the main products is the ribbed smoked
sheet (RSS) rubber. Currently, production of RSS is
shifted from large factories to small-scale communitybased rubber sheet smoking cooperatives (RSSC). There
are totally about 500 RSSC undergoing business in
Thailand. In general, there are two models of RSSC,
models 1994 and 1995. These two models differ in the
size of smoking rooms and, hence, the capacity of the

rubber sheet production. For model 1995, the size of the
rubber sheet smoking room is 5.0 m (width) x 4.0 m
(height) x 6.0 m (depth) doubling of that for model 1994.
In the RSS production, rubber-wood is burned to supply
heat and smoke to the rubber sheets [2].
Burning of woods results in a large portion of fine
smoke aerosol particles. This is potentially harmful to
workers in the factories as part of the particles is allowed
to flow into the workplace area in the RSSC (Fig. 1).
Improvement of the airflow is then necessary to reduce
the risk to workers’ health by exposing to these smoke
particles. No particle concentration data have been
obtained, however. Moreover, no studies of airflow inside
the workplace area have been conducted so far. In this
paper, velocity and temperature distributions inside of the
RSSC as well as smoke particle trajectories have been
investigated to determine the proper ventilation of these
particles from the workplace area.
2. Theory
The numerical solution of fluid flow, and other
related processes can begin with the laws governing these
processes expressed in mathematical forms, generally in
terms of differential equations [3]. From fluid dynamics,
for the steady-state incompressible flow, the continuity
equation can be written as:
∇ ⋅ (ρu) = 0
(1)
The differential equation for the conservation of
momentum in a given direction takes the following form:
∇ ⋅ ( ρu u ) = ∇ ⋅ ( μ∇ u ) − ∇ p
(2)
where: μ is the viscosity [kg/(m.s)], u is the denoting
the x,y,z-direction velocity [m/s], and p is the pressure
[Pa].
The energy equation can be written as:
(3)
DT
2
ρC

P Dt

= k ∇ T + μθ

where:
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In these equations, Gk represents the generation of
turbulence kinetic energy due to the mean velocity
gradients, Gb is the generation of turbulence kinetic
energy due to buoyancy, YM represents the contribution of
the fluctuating dilatation in compressible turbulence to
the overall dissipation rate, C1ε , C2ε and C3ε are constants,

σ k and σ ε are the turbulent Prandtl numbers for k, and
ε , respectively, Sk and Sε are user-defined source terms.
The turbulent (or eddy) viscosity, μt , is computed by
combining k and ε as follows:
2

μt = ρCμ k / ε

Figure 1. Diagram of measurement positions at RSSC
(Top view).
⎡⎛ ∂u ⎞ 2 ⎛ ∂v ⎞ 2 ⎛ ∂w ⎞ 2 ⎤ ⎡⎛ ∂u ∂v ⎞ 2
θ = 2 ⎢⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜
⎟ ⎥ + ⎢⎜ + ⎟ +
⎢⎣⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣⎝ ∂y ∂x ⎠
(4)
2
2
2
⎛ ∂ v ∂w ⎞ ⎛ ∂ w ∂u ⎞ ⎤ 2 ⎛ ∂ u ∂v ∂w ⎞
⎜ + ⎟ +⎜ + ⎟ ⎥− ⎜ + + ⎟
⎝ ∂z ∂y ⎠ ⎝ ∂x ∂z ⎠ ⎥⎦ 3 ⎝ ∂x ∂y ∂z ⎠
Here ∇ 2 T is the Laplacian term and k is the thermal
conductivity.
The simplest "complete models'' of turbulence are
two-equation models in which the solution of two
separate transport equations allows the turbulent velocity
and length scales to be independently determined. In this
work, the standard k- ε model has been used [4] because
this model is one of the most widely used turbulent
model. Robustness, economy, and reasonable accuracy
for a wide range of turbulent flows explain its popularity
in industrial flow and heat transfer simulations. It is a
semi-empirical model, and the derivation of the model
equations relies on phenomenological considerations and
empiricism.
The standard k- ε model is a semi-empirical model
based on model transport equations for the turbulence
kinetic energy (k) and its dissipation rate ( ε ). The model
transport equation for k is derived from the exact
equation, while the model transport equation for ε was
obtained using physical reasoning and it bears little
resemblance to its mathematically exact counterpart. In
the derivation of the k- ε model, the assumption is that
the flow is fully turbulent, and the effects of molecular
viscosity are negligible. The standard k- ε model is
therefore valid only for fully turbulent flows.
The turbulence kinetic energy, k, and its rate of
dissipation, ε , are obtained from the following transport
equations:
∂
∂xi

(ρkui ) =

⎡⎛ μ ⎞ ∂k ⎤
⎢⎜ μ + t ⎟ ⎥ + Gk + Gb − ρε − YM + Sk
σ k ⎟⎠ ∂x j ⎥
∂x j ⎢⎜⎝
⎣
⎦
∂

(5)

and
∂

∂
( ρε u ) =
i
∂x
∂x
i
j
C
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⎡⎛
μ
⎢⎜ μ + t
⎜
⎢
σ
k
⎣⎝
ε

3ε

2

⎞ ∂ε
⎟
⎟ ∂x
⎠ j

⎤
⎥ + C ε (G +
⎥ 1ε k k
⎦

(6)

(7)

where Cμ is a constant. The model constants C1ε , C2ε , Cμ ,

σ k , and σ ε

have the following default values [4]:

C1ε = 1.44, C2ε = 1.92, Cμ = 0.09, σ k = 1.0 , σ ε = 1.3

(8)

3. Methodology
The velocity and temperature distributions, and
smoke particle trajectories are obtained numerically using
a commercial FLUENT CFD package version 6.2 run on
a PC 2.79 GHz. The grid generation program, GAMBIT,
is used to construct the grid system prior to the
calculation by FLUENT. The result of meshing process
of the domain RSSC geometry is shown in Table 1. A
total of 601,999 mesh volumes were applied to the entire
RSSC. Proper grid scheme was obtained when no error
on GAMBIT was present. Velocity and temperature
measured at boundaries are used as boundary conditions,
while measured data at various positions inside RSSC are
used to validate the simulation results.
To consider whether the flow is mixed or natural
(free) convection, calculation of ratio between Grasshoff
number and Reynolds numbers should be performed.
According to the real measurement, values of velocity
near the walls are always zero, and about 0.01 m/s at
about 10 cm from the vertical walls, and average value of
0.05 m/s for free stream flows, so the fluid flows to be
modeled and solved behave as natural convection and a
mixed convection (when Gr/Re2 >> 1.0 the flow is mixed
convection).
Since
the
Rayleigh
number
10
(Ra = gβ (Ts − T∞ )H 3 /να ) lies between 5.3838 x 10 to

33.2003 x 1010 (for Δ T between 1.2 to 7.4ºC), the flow
is turbulent. This paper presents solution of turbulent free
convection flow modeling.
In the current simulation, appropriate meshing details
are shown in Table 1. Measurement positions and the 3-D
diagram of the RSSC are shown in Figs. 1 and 2,
respectively. The smoke flow naturally from ventilating
lids into anywhere inside the cooperative: worker
residential area, worker room, working place, junction of
the roof, six large openings around the factory (IO1 –
IO6), latex receiving platform, and walls. The smoke
flow (airflow contain smoke particles) is the flow under
investigation. Values of boundary conditions are shown
in Table 2.

+S
G )−C ρ
ε
2ε
b
k
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Table 1. Result of volume meshing process
Elements
Tet/Hybrid
Type
TGrid
Size
0.1 (m)
Mesh volumes generated
601,999

X = 0 to 25 (m)
Y = -4 to 4.32 (m)
Z = 0 to 22 (m)
WB

W5

B1

IO6

B2

4 Chambers

IO5

Roof

W1

IO4

W2

IO1
W3

Floor

IO3

W4
IO2

Figure 2. Schematic diagram of the RSSC indicating
location of measurements.
Table 2. Boundary conditions of simulation
Inlet Boundaries
Locations

Velocity (m/s)

Temperature
(K)

B1

1.03

321.9

B2
1.02
Outlet Boundaries

321.7

IO1

Gauge pressure (Pa) : 0
Temperature (K):

304.7

IO2

Temperature (K):

304.8

IO3

Temperature (K):

309.2

IO4

Temperature (K):

307.1

IO5

Temperature (K):

304.6

IO6
Temperature (K):
Solid Boundaries
Temperature (K):
W1

308.2

W2

Temperature (K):

317.3

W3

Temperature (K):

307.1

W4

Temperature (K):

315.4

W5

Temperature (K):

305.3

WB

Temperature (K):

309.6

Roof

Temperature (K):

313

Floor

Temperature (K):

305.7

across the center of the ventilating lid B1 are shown in
Figs 3 and 4, respectively. Results show that hot air from
the ventilating lid flows to the roof of the cooperative due
to buoyant force causing the air near the roof area hotter
than the lower portion. Maximum values of temperature
and velocity in this area are 48.4oC and 1.03 m/s,
respectively. The lowest velocity of airflow containing
smoke particles is located in the middle of the RSSC,
indicated by dark blue color. We can see that the flow
comes from IO4 to IO3 near the boundary at the right
hand side of Fig. 3. From Fig. 4 we can see sample of the
temperature’s streamlines, temperature distributions in
the area. The lowest values of temperature distribution at
the plane across the center of ventilating lid B1 is around
large opening of IO6 (bottom left hand side of Fig 4,
located between the roof and ceiling of 4 chambers of the
rubber smoke room), and IO4 (located between roof and
IO3), and IO3 (right hand side of Fig.4, located between
IO4 and the floor).
The trajectory of particles released from surface of
the ventilating lid is shown in Fig. 6. The particles were
released normal to boundaries and will be reflected if
particles collide with the walls. There are 18 sampled
particles released, 9 particles from B1 and 9 particles
from B2. The particle diameter is uniform of 1.0
micrometer. Initially, every particle velocity is 1.025 m/s,
temperature is 321.8 K, and mass flow rate is 1.5416 x
10-6 kg/s. It can be seen that some of the particles seem to
be congested near the roof area before vented out of the
cooperative. About 6 particles are escaped and 12
particles are incomplete (particles still inside of the RSSC
for a given specific number of step of simulation): 2
vented out (escaped) via IO1, 1 via IO2, and 3 via IO5.
The smoke particles follow the airflow fields where some
of them leave the junction of the roof and some of them
deposit onto the walls.
Comparison of velocity and temperature between
simulation and experiment are shown in Tables 3 and 4
respectively. Error of velocity between measurement and
simulation at location P is high because sometimes there
are many workers and peoples came to deliver their
rubber latex at the IO5 near point P. In general, results
show a good agreement between the measurement and
simulation values indicating a proper simulation scheme.

320.8

4. Results and Discussion
Results from simulation are shown in Figs. 3 to 5.
The velocity and temperature contours at the plane cut
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Figure 3. Contour of velocity magnitude at the plane cut
across the center of B1.
Table 4. Comparison between measurement and
simulation results of temperature.
Temperature (K)
Error
Parameters
(%)
Mea
Sim

Figure 4. Contour of temperature magnitude at the plane
cut across the center of B1.

P

305.9

307.0

0.36

G

307.0

307.8

0.26

B1

321.9

321.7

0.06

B2

321.7

321.5

0.06

IO1

304.7

307.3

0.85

IO2

304.8

306.5

0.56

IO3

308.30

305.02

1.06

IO4

307.10

305.6

0.49

IO5

304.6

307.3

0.89

IO6

308.2

306.12

0.67

Figure 5. Trajectories of smoke particles with diameter =
1 micron released from B1 and B2 (average traveling
distance of about 200 m).

5. Conclusion
Hot air (smoke, aerosol particles from the sources)
flows mainly from ventilating lids to the workplace area.
The Discrete Phase Model of FLUENT was applied to
show the trajectories of the particles. Location of the
fastest velocity measurement and simulation is at the
ventilating lid. Location of the highest temperature
measurement and simulation is at the ventilating lid.
Airflow field of the RSSC has been investigated.
Results between CFD simulation and measurement are in
good agreement. Turbulent free convection model was
applied to represent the airflow containing smoke
particles flows inside of the RSSC. Moreover, particles
trajectories of every particle suspended in a gas (air)
starting from ventilating lids as a source of particles
concentration to anywhere inside of the RSSC (especially
to the workplaces concentration) was well-predicted.

Table 3. Comparison between measurement and
simulation results of velocity.
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Velocity (m/s)

Error
(%)

Mea

Sim

P

0.14

0.08

42.86

G

0.02

0.02

0.00

B1

1.03

1.03

0.00

B2

1.02

1.02

0.00

IO1

0.79

0.66

16.46

IO2

0.49

0.50

2.04

IO3

0.32

0.27

15.79

IO4

0.35

0.35

0.00

IO5

0.35

0.40

14.29

IO6

0.004

0.004

0.00
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การวิเคราะหกฎที่สองของการถายเทความรอนและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบทอสองชั้นโดยใชทอลูกฟูก
Second Law Analysis of Heat Transfer and Friction in a Double Tube Heat Exchanger
using Corrugated Tube
สมบัติ ทํานา ประสิทธิ์ คําพันยิ้ม และ พงษเจต พรหมวงศ∗
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 0-2326-4197 โทรสาร 0-2326-4198 ∗อีเมล kppongje@kmitl.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหกฎที่สองทางเทอรโมไดนามิกสใน
การถ า ยเทความร อ นและความเสี ย ดทานของการไหลในเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้นโดยใชทอลูกฟูก โดยใชน้ําเปนของ
ไหลในการทดสอบ ซึ่งน้ํารอนไหลภายในทอทดสอบมีอัตราการไหลอยู
ในชวงคาตัวเลขเรยโนลด 5000 - 60000 ขณะที่น้ําเย็นไหลคงที่มีคา
ตัวเลขเรยโนลดเทากับ 5000 อุณหภูมิทางเขาของน้ํารอนและน้ําเย็น
ถูกควบคุมอยูที่ 70 และ 30°C ตามลําดับ และอุณหภูมิหองที่ใชในการ
ทดลองอยู ที่ 28°C คุ ณ ลั ก ษณะของท อ ลูก ฟูก ที่ใ ช ใ นการทดสอบคื อ
ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) เทากับ 0.12, 0.10 และ
0.08 สวนระยะพิตซของทอลูกฟูกมีคาคงที่เทากับ 6.5 มิลลิเมตร ผล
การทดลองที่ไดจากทอลูกฟูกถูกนําไปเปรียบเทียบกับทอเรียบ พบวา
ทอลูกฟูกที่ทดสอบใหคาอัตราการถายเทความรอนและความเสียดทาน
ที่สูงกวาทอเรียบและที่ตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้นอัตราการถายเทความ
รอนก็เพิ่มดวย สวนการเกิดเอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยีของทอ
ลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12,
0.10 และ 0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31,1.23 และ 1.06 เทาของ
ทอเรียบ และพบวาที่คาอัตราความจุความรอน(mCp)ของน้ํารอนและน้ํา
เย็นเทากัน จะมีคาการเกิดเอนโทรปและคาการสูญเสียเอกซเซอยีไรมิติ
นอยที่สุด

experiment is 28°C. The characteristics of corrugated tubes
defined as a rib-height per diameter (e/Di) are 0.12, 0.10 and
0.08 and its pitch of the tubes is fixed at 6.5 mm. The results of
corrugated tubes are compared with those of the smooth tube. It
is found that the heat transfer rate and friction loss in the
corrugated tube is considerably higher than that in the smooth
tube and increases with the rise of Reynolds number. The
entropy generation and exergy loss ratios of the tubes with e/Di
of 0.12, 0.10 and 0.08, respectively, are 1.31, 1.23 and 1.06 over
the smooth tube. The entropy generation number and the
dimensionless exergy loss are minimum when the heat capacity
rates (mCp) of the hot water and the cold water are similar.

1. คํานํา
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน(Heat exchanger) ถือไดวาเปน
อุปกรณตัวหนึ่งที่ใชกันมากในงานทางดานอุตสาหกรรม ซึ่งอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนนี้ไดมีการศึกษาและปรับปรุงใหมีสมรรถนะการ
ถายเทความรอนสูงขึ้นดวยเทคนิคการเพิ่มการถายเทความรอนหลาย
วิธีดวยกัน และเทคโนโลยีทางดานการเพิ่มการถายเทความรอนนี้ไดถูก
นําไปปรับปรุงและพัฒนา แลวนําไปประยุกตใชกับเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร อ นในอุ ตสาหกรรมอย า งแพร ห ลาย เช น ในระบบปรั บ อากาศ
หมอน้ํารถยนต และในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
Abstract
This research presents an analysis of the second law of มากมาย ในงานวิจัยของ Leiner and Fiebig [1] ออกแบบเครื่องทํา
thermodynamics on the heat transfer and friction flow in a double อากาศรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไดการถายเทความรอนสูงและ
tube heat exchanger using corrugated tube. Water is used as the ความเสียดทานต่ํา งานถัดมาของ Fiebig [2] ศึกษาเอกซเซอยีสูงสุดที่
test fluid. The hot water flowing in tube has a flow rate in the ไดภายในตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย ผลของการหาคาเหมาะสมเชิง
range of Reynolds number from 5,000 – 60,000 while the cold ตัวเลขไดแสดงชนิดของตัวกักเก็บแบบตางๆ Mahmud and Fraser [3]
water flow is kept constant at Reynolds number of 5,000. The ทําการวิเคราะหกฎที่หนึ่งและกฎที่สองของเทอรโมไดนามิกสในการ
inlet hot water and the inlet cold water temperatures are at 70 ไหลของของไหลนอนนิวโตเนียนแบบปรับตัวเต็มที่แลวและการถายเท
and 30°C, respectively. The ambient temperature in the ความร อ นภายในช อ งขนานที่ มี แ ผ น เรี ย บสองแผ น งานต อ มาของ
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Mahmud [4] ประยุกตใชกฎที่สองในการวิเคราะหของการถายเทความ
รอนที่มีการเคลื่อนที่ของของไหลหมุนรอบทรงกระบอก Sahin [5] ได
ศึกษาการเกิดเอนโทรป และกําลังที่ใชขับสําหรับการไหลแบบเทอรบู
เลนทในทอเรียบที่ฟลักชความรอนคงที่ Can et al. [6] ไดศึกษาเชิง
ทดลองอิ ท ธิ พ ลการเปลี่ ย นแปลงการสู ญ เสี ย เอกซ เ ซอยี ใ นเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น Mimura and Isozaki [7] ศึกษา
ผลกระทบของรูปรางทอผิวลูกฟูกที่ความลึกและระยะพิตชตางกันใน
คุณลักษณะของการถายเทความรอนและความดันตกครอม สัมประสิทธิ์
การถายเทความรอนดานในทอลูกฟูกแบบ two start มีคานอยกวาทอ
แบบ single start. Asako and Nakamura [8] ศึกษาเชิงตัวเลข
คุณลักษณะการถายเทความรอนและความดันตกครอมในทอผิวลูกฟูกที่
หมุ น ทํ า มุ ม แบบต า งๆ จะพิ จ ารณาท อ ผิ ว ลู ก ฟู ก ทั้ ง สามมุ ม และค า
aspect ratio ทั้งสี่คา Srinivasan and Christensen [9] ออกแบบใชทอ
ลู ก ฟู ก ในเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร อ น ซึ่ ง พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะการ
ถ า ยเทความร อ นและความดั น ตกคร อ ม ได เ สนอความสั ม พั น ธ
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและตัวประกอบความเสียดทานจาก
ขอมูลซึ่งไดจากการทดลอง Obot et al. [10] ศึกษาเชิงทดลอง
คุณลักษณะการถายเทความรอนและความดันตกครอมของทอลูกฟูก
ในชวงการเปลี่ยนการไหลลามินารและเทอรบูเลนท ตัวประกอบความ
เสียดทานที่ไดจากทอลูกฟูกมีคาสูงกวาทอเรียบ Paisarn [11] ได
วิเคราะหกฎที่สองตอการถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบทอรวมศูนยในแนวนอน ซึ่งผลจากการทํานายและการทดลอง
มีความสอดคลองกัน ชี้ใหเห็นวาตัวแปรที่สําคัญมีนัยสําคัญตอการเกิด
เอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยี

2. ทอทดสอบและอุปกรณชุดทดลอง
การศึกษาผลของการวิเคราะหกฎที่สอง ไดแกการวิเคราะหเอน
โทรปและเอกซเซอยี เราประยุกตใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร อ นแบบท อ สองชั้ น และท อ ลู ก ฟู ก ดั ง กล า วได ส ร า งขึ้ น มาที่
ระยะพิตทคงที่คือ 6.5 mm มีความสูงของผิวลูกฟูกแตกตางกันสามคา
คือ 2.0 mm, 2.5 mm และ 3.0 mm ตามลําดับ ทอทั้งสามแบบถูกนําไป
ทดสอบกับชุดแลกเปลี่ยนความรอน โดยลักษณะรูปรางของทอลูกฟูก
ไดแสดงในรูปที่ 1 สวนตารางที่ 1 แสดงคาตัวแปรตางๆ ของทอทดสอบ
ทั้งสามแบบ

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของทอลูกฟูก
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของทอทดสอบ
Di
Tube
e
P
no.
(mm) (mm) (mm)
00
25.4
0
0
01
25.4
2.0
6.5
02
25.4
2.5
6.5
03
25.4
3.0
6.5

e/Di
(-)
0
0.08
0.10
0.12

รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงการทํางานของชุดทดสอบ
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การทดสอบการแลกเปลี่ยนความรอนของทอผิวลูกฟูกนั้นไดอาศัย
ชุดอุปกรณทดลองตามรูปที่ 2 ในการวิเคราะหกฎที่สองของการถายเท
ความรอนและความเสียดทานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่ใชทอ
ผิวลูกฟูก รายละเอียดตางๆไดแสดงไวในรูปที่ 2 ซึ่งทอในเปนทอ
ทองแดงมีน้ํารอนไหลผาน ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 25.4 mm สวน
ทอนอกเปนทอน้ําเย็น ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 38 mm ชุดอุปกรณ
ถูกหุมดวยฉนวนเพื่อใหความรอนมีการสูญเสียไปกับสิ่งแวดลอมนอย
ที่ สุ ด จากรู ป ที่ 2 น้ํ า ร อ นในถั ง พั ก ถู ก ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห ค งที่ ด ว ย
ตู ควบคุ มอุณ หภูมิ น้ํา ในถั ง พัก ถูก ปมเข า ไปในท อน้ํา รอ นของเครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนผานวาลวปรับอัตราการไหลและอุปกรณวัดอัตรา
การไหล (Rota meter) บริเวณทางเขาและทางออกของทอน้ํารอนไดทํา
การติดตั้ง ตัววัดอุณหภูมิแบบ RTD สองตัวเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ํารอน
ทางเขาและทางออกของทอทดสอบ พรอมทั้งติดตั้งมานอรมิเตอรเพื่อ
ใชเปนอุปกรณวัดความดันตกครอมดวย ในขณะเดียวกันน้ําเย็นก็ถูกปม
เขาไปในทอวงแหวนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน แลวน้ํารอนกับ
น้ําเย็นก็แลกเปลี่ยนความรอนซึ่งกันและกันโดยอาศัยการนําความรอน
ผานผนังทอทดสอบ จากนั้นทั้งน้ํารอนและน้ําเย็นตางก็ไหลกลับเขาสูถัง
พักดังเดิม ในถังพักน้ํา รอนมีชุ ดฮีตเตอรคอยใหความรอนแกน้ําตาม
คาที่กําหนดไวโดยถูกควบคุมดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature
Controller) สวนบริเวณทางเขาและทางออกของทอน้ําเย็น ไดติดตั้งตัว
วัดอุณหภูมิไวดานละสองตัวเชนกัน น้ําเย็นที่มีการแลกเปลี่ยนความ
รอนกับน้ํารอนแลวอุณหภูมิจะสูงขึ้นและไหลกลับเขาสูถังพักน้ําเย็นของ
เครื่องทําน้ําเย็น (water chiller) แลวเครื่องทําน้ําเย็นนี้ไดทําการลดและ
ควบคุมอุณหภูมิของน้ําใหเย็นตามคาที่กําหนดเชนกัน

ส ว นค า ตั ว ประกอบความเสี ย ดทานที่ เ กิ ด ขึ้ นเนื่ อ งจากการไหล
ภายในทอทดสอบสามารถคํานวนไดจาก
f =

(

)

3.2 การวิเคราะหกฎที่สอง
ในแตละดานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น การ
เกิดเอนโทรปประกอบไปดวยสองเทอมดังนี้ [11]
(5)
S& gen = S& gen ,( ∆T ) + S& gen ,( ∆P )
เมื่อ S& gen คือ อัตราการเกิดเอนโทรป
S& gen ,( ∆T ) , S& gen ,( ∆P ) คื อ อั ต ราการเกิ ด เอนโทรป เ นื่ อ งจากความ
แตกตางของอุณหภูมิและความแตกตางของความดัน
สําหรั บเครื่ องแลกเปลี่ ยนความรอนแบบทอสองชั้ น การถ ายเท
ความร อ นจากน้ํ า ร อ นไปสู น้ํ า เย็ น การเกิ ด เอนโทรป ร วมของระบบ
สามารถแสดงไดดังนี้
(6)
S& gen = S& gen ,h + S& gen ,c

⎛ Ph,out
− (m& R ) h ln⎜
⎜ P
⎝ h,in

(1)

(

เมื่อ

)

(2)

m& h , m& c

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้ํารอนและน้ําเย็น
C P,h , C P,c คือ ความรอนจําเพาะของน้ํารอนและน้ําเย็น
Th ,in , Th ,out คือ อุณหภูมิทางเขาและทางออกของน้ํารอน
Tc ,in , Tc ,out คือ อุณหภูมิทางเขาและทางออกของน้ําเย็น
คาตัวเลขนัสเซลทสามารถคํานวนหาไดดังนี้
Nu =

hD
i
k

(3)

เมื่อ h คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน
k คือ คาการนําความรอนเฉลี่ยของของไหล
Di คือ เสนผานศูนยกลางภายในทอทดสอบ
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(4)

)

⎛ Th,out
S& gen = (m& C p ) h ln⎜
⎜ Th,in
⎝

อัตราการถายเทความรอนของน้ําเย็นภายในทอวงแหวน
Q& c = m& c C P,c Tc ,out − Tc ,in

(

เมื่อ ∆P คือ ความดันตกครอมตลอดความยาวของทอทดสอบ
ρ คือ คาความหนาแนนเฉลี่ยของน้ํารอน
U คือ ความเร็วเฉลี่ยของน้ํารอน
L คือ ยาวของทอทดสอบ

3. ทฤษฎีและการวิเคราะห
3.1 การถายเทความรอน
อัตราการถายเทความรอนของน้ํารอนภายในทอทดสอบ
Q& h = m& h C P,h Th ,in − Th ,out

∆P
(L / Di ) ρU 2 / 2

⎞
⎛T
⎟ + (m& C p ) c ln⎜ c,out
⎟
⎜ Tc ,in
⎠
⎝
⎞
⎛P
⎟ − (m& R ) c ln⎜ c,out
⎟
⎜ P
⎠
⎝ c ,in

⎞
⎟
⎟
⎠

(7)

⎞
⎟
⎟
⎠

คือ อัตราการเกิดเอนโทรปของน้ํารอน
คือ อัตราการเกิดเอนโทรปของน้ําเย็น
S& gen , c
Ph ,in , Ph ,out คือ ความดันทางเขาและทางออกของน้ํารอน
Pc ,in , Pc ,out คือ ความดันทางเขาและทางออกของน้ําเย็น
R คือ คาคงที่ของแกส
สองเทอมแรกทางด า นขวาของสมการ (7) แสดงถึ ง ความไม
สามารถยอนกลับไดของการถายเทความรอน สวนสองเทอมสุดทาย
แสดงถึงความไมสามารถยอนกลับไดจากความเสียดทานของของไหล
ในกรณีศึกษานี้เราไมคิดสภาพการยอนกลับไมไดเนื่องจากความเสียด
ทานของของไหล และจากสมการที่ (7) จะแสดงไดดังนี้
เมื่อ

S& gen ,h

⎛ Th,out
S& gen = (m& C p ) h ln⎜
⎜ Th,in
⎝

⎞
⎛T
⎟ + (m& C p ) c ln⎜ c,out
⎟
⎜ Tc ,in
⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(8)

กรณี A
อัตราคาความจุความรอนของดานน้ํารอน (m& C p ) h , ต่ํากวาของ
ด า นน้ํ า เย็ น (m& C p ) c , เพราะฉะนั้ น อั ต ราค า ความจุ ค วามร อ นน อ ย
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ที่สุด (m& C p ) min , จะแทนคาโดยใชอัตราคาความจุความรอนของน้ํารอน
ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ε , แสดงไดดังนี้
( m& C p ) c (Tc ,out − Tc ,in )
(Th ,in − Th ,out )
=
&
( mC p ) min (Th ,in − Tc ,in )
(Th ,in − Tc ,in )

ε =

(9)

แทนสมการ (9) ลงในสมการ (8) และจัดรูปใหมจะได
⎡
⎛
1 ⎞⎤
S& gen = C min ln ⎢1 − ε ⎜⎜1 − ⎟⎟⎥
⎢⎣
⎝ Tr ⎠⎥⎦
+ C max ln[1 + εC r (Tr − 1)]

เมื่อ

(10)

คือ อัตราคาความจุความรอนต่ําสุด, (m& C p ) min
C max คือ อัตราคาความจุความรอนสูงสุด, ( m
& C p ) max
คือ อัตราสวนของอุณหภูมิ, (Th,in / Tc ,in )
Tr
คือ อัตราสวนอัตราคาความจุความรอน, (Cmin / Cmax )
Cr
การสูญเสียเอกซเซอยีสามารถหาไดดังนี้
(11)
E& xloss = T0 S& gen
C min

4.ผลการทดลองและบทวิเคราะห
การศึ ก ษาการวิ เ คราะห กฎที่ ส องของการถ า ยเทความร อ นและ
ความเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน การทดลองไดทดสอบกับทอที่มีคุณลักษณะตางกันคือ ทอที่
มีระยะพิตทคงที่ เทากับ 6.5 มิลลิเมตร และความสูงของผิวลูกฟูกตอ
เสนผานศูนยกลาง (e/Di) เทากับ 0.12, 0.10 และ 0.08 ตามลําดับ สวน
ผลการทดลองทางดานการถายเทความรอนของทอผิวเรียบ (Smooth
tube) เราใชวิธี Wilson plot นําไปเปรียบเทียบกับสมการของ DittusBoelter [12] เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการทดลอง จากการ
เปรียบเทียบพบวามีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยโดยประมาณ 3.2% ถือ
วาอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับได (คาไมควรเกิน 5%)

เมื่อ E& xloss คือ อัตราการสูญเสียเอกซเซอยี
คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
T0
ตัวเลขการเกิดเอนโทรป, N s หาไดจาก
Ns =

S& gen
C min

⎡
⎛
1 ⎞⎤
N s = ln ⎢1 − ε ⎜⎜1 − ⎟⎟⎥
⎢⎣
⎝ Tr ⎠⎥⎦
1
+
ln[1 + εC r (Tr − 1)]
Cr

รูปที่ 3 การแปรเปลี่ยนของคาตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลด
(12)

กรณี B
อัตราคาความจุความรอนของดานน้ํารอน ( m& C p ) h , สูงกวาของ
ด า นน้ํ า เย็ น ( m& C p ) c , เพราะฉะนั้ น อั ต ราค า ความจุ ค วามร อ นน อ ย
ที่สุด ( m& C p ) min , จะแทนคาโดยใชอัตราคาความจุความรอนของน้ําเย็น
ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ε , แสดงไดดังนี้
ε=

(Tc ,out − Tc ,in )
(Th ,in − Tc ,in )

=

( m& C p ) h (Th ,in − Th ,out )
( m& C p ) min (Th ,in − Tc ,in )

แทนสมการ (13) ลงในสมการ (8) และจัดรูปใหมจะได
S& gen = C min ln[1 + ε (Tr − 1)]
⎡
⎛
1
+ C max ln ⎢1 − εC r ⎜⎜1 −
⎝ Tr
⎣⎢

ตัวเลขการเกิดเอนโทรป,
N s = ln[1 + ε (Tr − 1)]
+

Ns

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

(13)

(14)

หาไดจาก

⎛
1 ⎡
1
ln ⎢1 − εC r ⎜⎜1 −
C r ⎢⎣
⎝ Tr

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

(15)

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาตัวเลขนัสเซลทระหวางทอผิว
เรียบกับทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคาตัวเลขนัสเซลท
ของทอผิวเรียบต่ําที่สุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ และเมื่อ
คาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้นการถายเทความรอนก็สูงขึ้นตาม เนื่องจาก
ความเร็วในการไหลของน้ํารอนภายในทอทดสอบมีคาสูงขึ้นตามตัวเลข
เรยโนลดซึ่งทําใหเกิดการไหลที่ปนปวนมากยิ่งขึ้นสงผลใหชั้นชิดผิวของ
อุณหภูมิบางลงมากขึ้นและทําใหมีการถายเทความรอนดีขึ้น และยัง
พบวาทอผิวลูกฟูกที่มีระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลาง e/Di = 0.12
มีคาตัวเลขนัสเซลทสูงที่สุด และรองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10
และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดวาทอที่มีความสูงของ
ผิวลูกฟูกมากจะทําใหความหนาแนนของการไหลที่ปนปวนและการไหล
หมุนวนมีปริมาณสูงกวาแลวของไหลสามารถไหลเขาไปสัมผัสกับผิวทอ
ไดดีกวา ซึ่งจะชวยทําใหการไหลผสมกันไดรวดเร็วยิ่งขึ้นสงผลทําให
สามารถแลกเปลี่ยนความรอนไดดีขึ้น
รูป ที่ 4 แสดงการเปรีย บเทีย บคาตั วประกอบความเสี ยดทานที่
เกิ ด ขึ้ น จากการไหลระหว า งท อ ผิ ว เรี ย บกั บ ท อ ผิ ว ลู ก ฟู ก แบบต า งๆ
พบวาคาตัวประกอบความเสียดทานของทอเรียบมีคาต่ําสุดในชวงคา
ตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ สวนทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.12 มีคาตัว
ประกอบความเสียดทานสูงที่สุด และรองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di =
0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ และเมื่อคาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้น
คาตัวประกอบความเสียดทานลดลง สาเหตุที่ตัวประกอบความเสียด
ทานของท อ ผิ ว ลู ก ฟู ก มี ค า สู ง กว า ท อ เรี ย บ เนื่ อ งจากผนั ง ของท อ ผิ ว
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ลูกฟูกมีความขรุขระมากกวาจึงทําใหของไหลไหลผานไดยากขึ้นแลว
สงผลทําใหคาตัวประกอบความเสียดทานเพิ่มสูงขึ้นตามลักษณะของ
ความสูงของผิวลูกฟูก กลาวคือ ทอที่มีความสูงของผิวลูกฟูกมากคาตัว
ประกอบความเสียดทานก็เพิ่มมาก

รูปที่ 6 การแปรเปลี่ยนการสูญเสียเอกซเซอยีกับตัวเลขเรยโนลด

รูปที่ 4 การแปรเปลี่ยนคาตัวประกอบเสียดทานกับตัวเลขเรยโนลด

รูปที่ 7 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลดที่
คาความจุความรอน (mCP) ของน้ํารอนต่ําๆ

รูปที่ 5 การแปรเปลี่ยนการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลด
คาการเกิดเอนโทรประหวางทอเรียบกับทอผิวลูกฟูกลักษณะตางๆ
ดังรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาในชวงคาตัวเลขเรยโนลด 5000-60000 การ
เกิ ด เอนโทรปข องท อผิ ว เรี ยบนั้ นมี คา ต่ํ า ที่สุ ด และเมื่ อ ค า ตัวเลขเรย
โนลดเพิ่มขึ้นคาการเกิดเอนโทรปก็เพิ่มตามดวย เนื่องจากตัวเลขเรย
โนลดสูงขึ้นทําใหเกิดการไหลที่ปนปวนยิ่งขึ้นจึงมีการถายโอนความรอน
เพิ่มสู ง ขึ้น ซึ่ง การถ า ยโอนความร อนเปนกระบวนการผัน กลั บ ไมไ ด
ดังนั้นจึงมีการเกิดเอนโทรปหรือเอนโทรปเจนเนอเรชัน (Sgen) ขึ้น และ
ส ง ผลให เ อนโทรป เ พิ่ ม ตาม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเกิ ด เอนโทรป
ระหวา งทอ เรี ยบกั บท อผิวลู ก ฟูกแบบต า ง จะเห็ นวา ท อผิ วลู ก ฟู ก ที่มี
อัตราคาความสูงตอเสนผานศูนยกลาง (e/Di) = 0.12 มีคาการเกิดเอน
โทรปสูงสุด รองลงมาคือ (e/Di) = 0.10 และ 0.08 ตามลําดับ ซึ่งการ
เกิ ด ของเอนโทรป นี้ แ สดงถึ ง ความไม ส ามารถย อ นกลั บ ได ข อง
กระบวนการ และการใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนี้
จะเกิดการถายโอนความรอนมากกวาทอเรียบ ดังนั้นทอผิวลูกฟูกจึง
เกิดเอนโทรปสูงกวาทอผิวเรียบ
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คา การสูญเสีย เอกซ เซอยี ร ะหวา งท อ เรียบกับท อ ผิ วลู ก ฟู กแบบ
ตางๆ ดังในรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวาทอผิวเรียบมีคาการสูญเสียเอกซเซอ
ยีต่ําที่สุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ และเมื่อคาตัวเลขเรย
โนลดเพิ่มขึ้นคาการสูญเสียเอกซเซอยีก็สูงขึ้นดวย และจากรูปยังพบวา
ทอผิวลูกฟูกที่มีความสูงตอเสนผานศูนยกลาง (e/Di) เทากับ 0.12 มี
การสูญเสียเอกซเซอยีสูงที่สุด รองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10
และ 0.08 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดวาทอที่มีระยะความสูงของ
ผิวลูกฟูกมากจะมีการถายโอนความรอนมาก และจะเกิดการสูญเสีย
เอกซเซอยีมากตาม
จากกราฟรูปที่ 7 จะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 5000 จะ
มีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปสูงสุด เมื่อตัวเลขเรยโนลดสูงขึ้นคาตัวเลข
การเกิดเอนโทรปจะลดลง และจะมีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปต่ําสุดที่
ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 19000 และคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปของ
ทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทอเรียบพบวา ทอผิวลูกฟูก
e/Di = 0.12 จะเกิดเอนโทรปสูงสุด รองลงมา e/Di = 0.10 และ 0.08
ตามลําดับ และทอเรียบเกิดเอนโทรปนอยสุด
จากกราฟรูปที่ 8 จะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 25000
จะมีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปต่ําสุดและเมื่อตัวเลขเรยโนลดสูงขึ้นคา
ตัว เลขการเกิ ดเอนโทรป ก็ เ พิ่มตาม จะมี ค า ตัว เลขการเกิดเอนโทรป
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สูงสุดที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 60000 และคาตัวเลขการเกิดเอนโทร
ปของทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทอเรียบพบวา ทอผิว
ลูกฟูก e/Di = 0.12 จะเกิดเอนโทรปสูงสุด รองลงมา e/Di = 0.10 และ
0.08 ตามลําดับ และทอเรียบเกิดเอนโทรปนอยสุด

รูปที่ 8 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรย
โนลด ที่คาความจุความรอน (mCP) ของน้ํารอนสูงๆ

รูปที่ 9 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลด
รูปที่ 9 เปนการพลอตรวมระหวางรูปที่ 7 กับ 8 เพื่อแสดงใหเห็น
ถึ ง ช ว งของน้ํ า ร อ นและน้ํ า เย็ น มี ค า อั ต ราความจุ ค วามร อ นน อ ยสุ ด
(mCP)min ซึ่งที่คาตัวเลขเรยโนลดของน้ํารอน Re < 19000 น้ํารอนมีคา
อัตราความจุความรอน (mCP)h นอยกวาน้ําเย็น (mCP)C เพราะอัตรา
การไหลของน้ํารอนนอยกวาน้ําเย็นซึ่งน้ําเย็นมีอัตราการไหลคงที่สวน
คา Cp ของน้ํารอนและน้ําเย็นไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ทํานองเดียวกันที่
ชวงคา Re > 19000 น้ํารอนมีคาอัตราความจุความรอน(mCP)h
มากกวาน้ําเย็น (mCP)C เพราะอัตราการไหลของน้ํารอนมากกวาน้ําเย็น
และจากกราฟจะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดต่ําๆ คาตัวเลขการเกิดเอน
โทรปจะสูงมากเพราะเปนชวงที่น้ํารอนมีอัตราคาความจุความรอนนอย
กวาน้ําเย็น และคอยๆลดลงเมื่อตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้นจนถึงคาตัวเลข
เรยโนลดประมาณ 24000 คาตัวเลขการเกิ ดเอนโทรปจะต่ํา สุด เมื่อ
ตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาตัวเลขการเกิดเอนโทรปจะเพิ่มตาม
เปนผลมาจากน้ําเย็นมีอัตราคาความจุความรอนนอยกวาน้ํารอน ซึ่งเรา
พบวาจุดที่มีการเกิดเอนโทรปนอยสุด คือจุดที่อัตราคาความจุความรอน

(mCP) ของน้ํารอนและน้ําเย็นมีคาเทากัน สวนการเกิดเอนโทรปของทอ
ลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12,
0.10 และ 0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31,1.23 และ 1.06 เทาของ
ทอเรียบ
5. สรุป
การศึกษาผลกระทบของการใชทอผิวลูกฟูกแบบตางๆในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้นสรุปไดวา
ทอผิวลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลาง e/Di = 0.12 มี
การถ า ยเทความร อ นสู ง สุ ด ในช ว งค า ตั ว เลขเรย โ นลด ที่ ใ ช ท ดสอบ
รองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ ทอ
เรียบถายเทความรอนนอยสุด คาตัวประกอบความเสียดทานของทอ
เรียบมีคาต่ําสุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ สวนทอผิวลูกฟูก
e/Di = 0.12 มีคาตัวประกอบความเสียดทานสูงที่สุด และรองลงมาคือ
ทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ
การเกิดเอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยีของทอลูกฟูกที่ระยะ
ความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12, 0.10 และ
0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31, 1.23 และ 1.06 เทาของทอเรียบ
และจะเกิดเอนโทรปนอยสุดที่อัตราคาความจุความรอน (mCP) ของน้ํา
รอนและน้ําเย็นมีคาเทากัน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนดวยชองขนานที่มีครีบสามเหลี่ยมแบบตางๆ โดย
ทําการทดลองที่สภาวะการถายเทความรอนที่ผิวแบบคงที่ (Constant
Heat Flux) ในการทดลองโดยปรับใชความเร็วลมหลาย ๆ คาในชวง
คาตัวเลขเรยโนลด Re = 5,000 – 25,000 ทําการเปรียบเทียบผลของ
ชองขนานที่มีผนังเรียบ ชองขนานที่มีครีบรูปสี่เหลี่ยม ชองขนานที่มี
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ที่ผิวบนและผิวลางทอ โดยทําการจัดวางครีบแบบมีแนวเยื้องกัน เพื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและคาตัวประกอบเสียด
ทาน จากการทดลองพบวาชุดทดลองที่มีครีบทําใหคาสัมประสิทธิ์การ
ถ า ยเทความร อ นและค า ตั ว ประกอบเสี ย ดทานเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางชองขนานที่มีครีบรูปสี่เหลี่ยม ชองขนานที่มีครีบ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว จะ
ไดวาชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยดานมุมฉากสัมผัส
ลม ใหผลการถายเทความรอนดีที่สุด
Abstract
This research presents the study of heat transfer
enhancement in a channel fitted with various triangular ribs. The
experiments are made by varying airflow rate for Reynolds
number ranging from 5,000 to 25,000 in the test section with a
constant surface heat flux. The ribs mounted on the bottom and
the top surfaces of the tested duct are placed in staggered
arrangements. The experimental result shows that the triangular
ribs mounted on the bottom and the top plates of the duct leads
to the highest heat transfer rate and friction factor in
comparison with the smooth duct without ribs. In comparison
among ribs, it is found that the right-triangular rib pointing
upstream provides the highest heat transfer rate than the
isosceles rib, rectangular rib and right-triangular rib pointing
downstream.

1. บทนํา
ป จ จุ บั น เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร อ นเป น
อุปกรณที่มีความสําคัญกับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาก
เชน หมอไอน้ํา เครื่องทําความเย็น และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ตางๆ ในกระบวนการผลิต เปนตน และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ตางๆ เหลานี้เปนอุปกรณที่ใชพลังงานคอนขางมากอีกดวย ดังนั้นการ
หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความ
รอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิผลใน
กระบวนการผลิตและยังเปนการลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
ไดอีกดวย [1, 2]
แนวทางหนึ่งที่มีการใชในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คือการเพิ่มความปนปวนในการไหลของ
ของไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งการติดครีบที่พื้นที่ถายเท
ความร อ นก็ เ ป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการเพิ่ ม ความป น ป ว นของการไหล
Rajendra Kava [3] ไดทําการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะของชองหนาตัด
สี่เหลี่ยมที่มีครีบขวางอยูหนึ่งดาน โดยครีบที่ทดลองมีลักษณะเปนครีบ
ตรง ครีบรูปตัววีตอเนื่อง 60 องศา,ครีบรูปตัววีแบบแยกสวน 60 องศา
และครีบแทยงมุม 60 องศา โดยทํา การทดลองที่คาตั วเลขเรยโ นลด
ในชวง 2,800 – 15,000 อัตราการสวนความกวางตอความสูงแผน
ทดลองเทากับ 7.19-7.75 และอัตราสวนระยะพิตตตอความสูงแผนครีบ
เทากับ 10 ความสูงครีบ 3.4 มิลลิเมตร ความกวางครีบ 6.58 มิลลิเมตร
ถายเทความรอนชนิดคงที่ Constant Heat Flux โดยผลการทดลอง
พบวาครีบรูปตัววีแบบแยกสวน 60 องศา จะมีประสิทธิ์ภาพการถายเท
ความรอนมากที่สุดและมีคาตัวประกอบความเสียดทานนอยที่สุด สวน
ครีบตรงจะมีสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนนอยที่สุด สวนครีบรูปตัววี
ตอเนื่อง จะมีตัวประกอบความเสียดทานมากที่สุด
Giovanni Tanda [4] ไดทําการศึกษาคาการถายเทความรอนและ
คุณสมบัติการเสียดทานของแผนโซลารฮีตเตอรสี่เหลี่ยม ชนิดผิวรูปราง
V-Shape ชนิดแยกสวน โดยการศึกษาเปนการศึกษาในชวงคาตัวเลข
เรยโนลด 8,900 – 28,500 ความขรุขระสัมพัทธ (e/Dh) 0.009, 0.15
ระยะพิตตสัมพัทธ (p/e) เทากับ 4,8,13.5 อัตราสวนความสูงพิตตตอ
ความสูงแผนชองขนาน (e/H) 0.15,0.25 จากการทดลองสรุปไดวา คา
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สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนมีแนวโน มเพิ่มมากขึ้ นเมื่อความสู ง
แผนครีบ (Rib) มีคาสูงขึ้น และแผนครีบมีลักษณะเปนแบบแยกสวน
ระยะพิตตที่ 0.05 เมตรมีคามากกวาระยะพิตตที่ 0.03 เมตร และที่การ
ทดลองในชวงดังกลาวจะมีสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนมากกวา
แผนเรียบอยูประมาณ 300 เปอรเซนต สวนคาตัวประกอบเสียดทาน
(Friction factor) มีแนวโนมลดลงเมื่อความสูงของแผนครีบมีคาลดลง
แผนครีบมีลักษณะเปนรูปตัววี และครีบมีลักษณะเปนแบบแยกสวน
Benlu, Pei-Xue Jiang [5] ไดทําการศึกษาคาการถายเทความ
รอนและคุณสมบัติการเสียดทานของแผนโซลารฮีตเตอรสี่เหลี่ยม ชนิด
ครีบเอียงทํามุม 0 ถึง 90 องศากับทิศทางการไหล โดยมีขอบเขต
การศึกษาในชวงอัตราการไหลอากาศ 0.001 – 0.0018 kg/s ระยะพิตต
เทากับ 4 มิลลิเมตร ความสูงแผนครีบ 0.8 มิลลิเมตร กวาง 1
มิลลิเมตร จากการทดลองพบวา ที่มุมครีบ 60 องศาจะใหคาสัมประ
สิทธิการพาความรอนและแรงดันตกครอมมากที่สุดแตพบวาที่มุม 20
องศาจะใหประสิทธิภาพโดยรวมของการถายเทความรอนดีที่สุด เมื่อ
ศึกษาตอที่มุมครีบ 20 องศาพบวาที่ระยะพิตตนอยลงจะทําใหสัมประ
สิทธิการพาความรอนและแรงดันตกครอมเพิ่มมากขึ้น และที่ระยะพิตต
1 และ 2 มิลลิเมตรจะใหประสิทธิภาพรวมของการถายเทความรอนสูง
ที่สุดและมีคาใกลเคียงกัน
ดังนั้นในการศึกษานี้จะไดพิจารณาการถายเทความรอนผานชอง
ขนานที่มีการติดตั้งครีบรูปสามเหลี่ยมแบบตางๆ โดยจะทําการศึกษา
ในชวงการไหลแบบปนปวนในชวงคา Re = 5,000 ถึง 25,000 เพื่อเพิ่ม
ขอมูลทางดานนี้ใหมากยิ่งขึ้น

การสมดุลพลังงาน กรณีการถายเทความรอนที่ผิวคงที่ (Constant
Heat flux)

2. สมมุติฐานและทฤษฎี
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทดลองนี้ไดแก
การพิจารณาประสิทธิภาพการถายเทความรอนของชองขนาน
ชนิดมีครีบจําเปนจะตองพิจารณา ทั้งในสวนพลังงานที่ตองใชในการ
ขับเคลื่อนพัดลมและการถายเทความรอนใหกับอากาศที่ไหลผาน โดย
พลังงานที่พัดลมใชในการขับเคลื่อนอากาศใหไหลผานแผนชองขนาน
สามารถพิจารณาไดคือ [4]

การจําแนกลักษณะการไหลของของไหลภายในทอซึ่งจะพิจารณา
จากตัวเลขเรยโนลด (Reynolds Number: Re) ซึ่งมีนิยามดังนี้ [1]

Q = mC p (Ti − T0 ) = hAs (Tw − Tb )

(3)

โดยที่
Q

= อัตราการถายเทความรอนที่อากาศไดรับ,Watt

m = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s
Cp

Ti
T0

h
As
Tw
Tb

= คาความจุความรอนจําเพาะของอากาศ, kJ/kg. oK
= อุณหภูมิอากาศดานขาเขา, oC
= อุณหภูมิอากาศดานขาออก, oC
= คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน, W/m2. oK
= พื้นที่ผิวถายเทความรอน, m2
= อุณหภูมิผิวเฉลี่ยผนังรอน, oC
= อุณหภูมิของไหลเฉลีย่ , (Ti +To)/2, oC

สําหรับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจะพิจารณาในรูปของ
คาตัวเลขนัสเซิลท (Nusselt Number, Nu ) ดังสมการ
Nu D =

hDh
k

(4)

โดยที่
Nu
k

= คาตัวเลขนัสเซลท
= สัมประสิทธิ์การนําความรอนอากาศ, W/m. oK

Re =

ρvDh
µ

(5)

โดยที่
Re = คาตัวเลขเรยโนลด
µ = คาความหนืดเชิงกลของอากาศ, kg/m.s

คาประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน (η )
กรณี พิ จ ารณาถึ ง การสู ญ เสี ย กํ า ลั ง เนื่ อ งจากการไหลเดี ย วกั น
(Constant pumping power) ระหวางทอทดสอบผิวเรียบกับทอทดสอบ
ที่มีครีบ สามารถจัดสมการใหอยูในรูปของสมการพลังงานของการไหล
ไดดังนี้

ตัวแปรทางดานซายมือของสมการที่ (6) เปนพลังงานการไหลของ
ของไหลในทอเปลาและตัวแปรทางดานขวามือของสมการเปนพลังงาน
การไหลของของไหลภายในท อ ที่ มี แ ผ น ครี บ ด ว ยการพิ จ ารณาบน
พื้นฐานของการสูญเสียกําลังเนื่องจากการไหลที่เทากัน ซึ่งการพิจารณา
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ประสิ ท ธิ ภ าพของการเพิ่ ม การถ า ยเทความร อ นได นิ ย ามขึ้ น มาด ว ย
สัดสวนของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอทดสอบที่มีครีบ(h)
กับคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอเปลา (h o ) หรือนิยามดวย
สัดสวนของคาตัวเลขนัสเซลทของทอทดสอบที่มีครีบ (Nu) กับคา
ตัวเลขนัสเซลทของทอเปลา (Nu0) จากขอแนะนําของ Webb [7]
⎡h⎤
⎥
⎣ h0 ⎦ pp

η=⎢

⎡ Nu ⎤
= ⎢
⎥
⎣ Nu0 ⎦ pp

⎛ Nu ⎞⎛ f ⎞

(7)

−1 / 3

⎟⎜ ⎟
η = ⎜⎜
⎟⎜ ⎟
⎝ Nu 0 ⎠⎝ f 0 ⎠

(8)

โดยที่
η = คาประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน

= คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอเปลา, W/m2. oK
Nu 0 = คาตัวเลขนัสเซลทของทอเปลา
f 0 = คาแฟกเตอรความเสียดทานของทอเปลา
pp = pumping power คือคิดที่กําลังขับของปมที่เทากัน
h0

3. อุปกรณทดลอง

อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวยอุปกรณตางๆ ตามรูปที่ 1
ดานลาง โดยใชพัดลม (Blower) ขนาดพิกัด 1.5 kW เปนแหลงกําเนิด
ลม ซึ่งควบคุมปริมาณลมไหลเขาชิ้นงานทดสอบโดยการปรับหรี่วาลว
โดยปริมาณลมแตละครั้งของการทดสอบจะถูกกําหนดโดยคาความดัน
ตกครอมแผน Orifice อากาศที่ไหลผานเขาสูชุดทดลองจะตองไหลผาน
กลองลม ซึ่งมีหนาที่จัดระเบียบการไหลของอากาศใหมีการไหลปนปวน
นอยที่สุด และใหไหลผานทอปรับสภาพการไหล เพื่อใหอากาศที่ไหล
กอนเขาชุดทดลองมีลักษณะเปน fully develop และไหลเขาชิ้นงาน
ทดสอบ (Test Section)
ชิ้ น งานที่ ท ดสอบประกอบด ว ยช อ งขนานอลู มิ เ นี ย มที่ มี ค รี บ
สามเหลี่ยมแบบตางๆ ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 0.42 เมตร และ
ระยะความสูงครีบคงที่ 6 มิลลิเมตร และระยะพิตต (P) คงที่เทากับ 20
มิลลิเมตร โดยลักษณะแผนครีบทดลองติดตั้งในลักษณะวางเยื้องกัน
ตามรูปที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับและแผนชองขนานดังกลาวถูกทําให
รอนดวย Heater ไฟฟาขนาด 1,000 วัตต ติดตั้งประกบแผนคูขนานทั้ง
2 ดาน โดยอุณหภูมิอากาศที่ไหลเขาออก และอุณหภูมิผิวภายในถูกวัด
ดวยเทอรโมคัปเปล Type K จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยบันทึกคาที่
วัดไดลงอุปกรณ FLUKE 2680A สวนคาความดันตกครอมแผนชอง
ขนานตรวจบันทึกคาที่ไดลงอุปกรณ TESTO 350 M/XL, TESTO 454
ชิ้นงานที่ใชทดสอบจะตองมีการหุมฉนวนกันความรอนเพื่อปองกัน
การสูญเสียความรอนจากแผน Heater ไหลออกสูบรรยากาศภายนอก

รูปที่ 1 อุปกรณการทดลอง

รูปที่ 2 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมหนาจั่ว 6 มิลลิเมตร

รูปที่ 4 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมมุมฉากโดยดานตรง
ขามมุมฉากสัมผัสลม 6 มิลลิเมตร

รูปที่ 3 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมมุมฉากโดยดานมุม
ฉากสัมผัสลม 6 มิลลิเมตร

รูปที่ 5 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสีเหลี่ยม 6 มิลลิเมตร
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นัสเซิลลเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 2.17 เทา ในขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวเลขนัสเซิลลเฉลี่ย
มากกวาผนังเรียบ 1.83 เทา ส วนครีบรู ปสี่เหลี่ย มมีตัวเลขนัสเซิล ล
เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 1.52 เทา สําหรับการติดครีบแบบมีแนวเยื้อง
กัน
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4.วิธีการทดลอง
การทดลองเพื่อหาประสิทธิ์ภาพการถายเทความรอนของแผนชอง
ขนานที่มีครีบสามเหลี่ยม โดยทดลองที่ขนาดความสูงของครีบที่ความ
สูง 6 มิลลิเมตรและความสูงของชองขนาน 30 มิลลิเมตร
การทดลองทําการเปดพัดลม จากนั้นปรับปริมาณการไหลของลม
ใหไดตามที่ตองการ โดยควบคุมความเร็วลมใหอยูในชวง 1.5 ถึง 6.5
เมตรตอวินาที ซึ่งที่ความเร็วดังกลาวครอบคลุมคาตัวเลขเรยโนลดใหมี
คาอยูระหวาง 5,000 ถึง 25,000 ในแตละชวงความเร็วลมที่ทดสอบ
จะตองรอใหอุณหภูมิผิวภายในแผนชองขนานและอุณหภูมิอากาศเขา
ออก มีคาคงที่กอนจะทําการบันทึกคา โดยอุณหภูมิแผนชองขนานทํา
การตรวจวัดทั้งหมด 14 จุด และอีก 2 จุดสําหรับอุณหภูมิอากาศเขา
และออกแผนชองขนาน ในขณะเดียวกันก็ทําการบันทึกคาความดันตก
ครอมแผนชองขนานดังกลาวดวย
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รูปที่ 7 การแปรเปลี่ยนของตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดชอง
ขนานมีครีบตอชองขนานแผนเรียบ
1.2
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5.ผลการทดลอง
ผลของการทดลองแสดงในรูปความสัมพันธตางๆในรูปแบบกราฟ
ไดดังนี้
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซิลลกับตัวเลขเรย
โนลด กรณีทอมีครีบลักษณะตาง ๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เมื่อติด
ครี บ แบบมี แ นวเยื้ อ งกั น จากการทดลองพบว า ในช ว งการไหลแบบ
ปนปวน เมื่อค าตัวเลขเรย โนลดของครีบทุกแบบเพิ่มขึ้น จะทําใหคา
ตัวเลขนัสเซิลลเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยให
ดานมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวเลขนัสเซิลลมากที่สุด ตามดวยครีบรูป
สามเหลี่ยมหนาจั่ว ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยดานตรงขามมุมฉาก
สัมผัสลม ครีบรูปสี่เหลี่ยม และทอที่มีผนังเรียบ ซึ่งมีคาตัวเลขนัสเซิลล
ลดลงตามลําดับ
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รูปที่ 8 การแปรเปลี่ยนของตัวประกอบเสียดทานกับตัวเลขเรยโนลด
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รูปที่ 6 การแปรเปลี่ยนของตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลด
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนตัวเลขนัสเซิลลตอ
ตัวเลขนัสเซิลลของทอที่มีผนังเรียบกับตัวเลขเรยโนลด กรณีทอมีครีบ
ลักษณะตางๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เมื่อติดครีบแบบมีแนวเยื้องกัน
จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน ครีบรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวเลขนัสเซิลลเฉลี่ยมากกวา
ผนั ง เรี ย บ 2.36 เท า และครี บ รู ป สามเหลี่ ย มหน า จั่ ว มี ค า ตั ว เลข
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รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางตัวประกอบเสียดทานตัวเลข
เรยโนลด กรณีทอมีครีบลักษณะตาง ๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร
เมื่อติดครีบแบบมีแนวเยื้องกัน จากการทดลองพบวาในชวงการไหล
แบบปนปวน ครีบทุกแบบมีคาตัวประกอบเสียดทานลดลงเล็กนอยเมื่อ
คาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้น ทอที่มีผนังเรียบมีคาตัวประกอบเสียดทาน
นอยที่สุด ตามดวยครีบรูปสี่เหลี่ยม ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยให
ดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม ครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว และครีบรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม
รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนตัวประกอบเสียดทาน
ตอตัวประกอบเสียดทานของทอที่มีผนังเรียบกับตัวเลขเรยโนลด กรณี
ทอมีครีบลักษณะตางๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เมื่อติดครีบแบบมีแนว
เยื้องกัน จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน ครีบรูป
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สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวประกอบเสียด
ทานเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 22.27 เทา สําหรับการติดครีบแบบมีแนว
เยื้องกัน สว นครีบรู ป สามเหลี่ ยมหน า จั่ ว มี ค า ตั ว ประกอบเสี ย ดทาน
เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 8.92 เทา ในขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
หนาโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวประกอบเสียดทาน
เฉลี่ ย มากกว า ผนั ง เรี ย บ 7.85 เท า และครี บ รู ป สี่ เ หลี่ ย มมี ค า ตั ว
ประกอบเสียดทานเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 5.54 เทา
รู ป ที่ 10 แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประสิ ท ธิ ภ าพการเพิ่ ม
สมรรถนะการถ า ยเทความร อ นกั บ ตั ว เลขเรย โ นลด กรณี ท อ มี ค รี บ
ลักษณะตางๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เมื่อติดครีบแบบมีแนวเยื้อง
กั น จากการทดลองพบว า ในช ว งการไหลแบบป น ป ว น ครี บ รู ป
สามเหลี่ยมหนาจั่วมีคา η เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 1.26 เทา ครีบ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม มีคา η
เฉลี่ ย ประมาณ 1.11 เท า ส ว นครี บ รู ป สี่ เ หลี่ ย มมี ค า η เฉลี่ ย
ประมาณ 1.04 เทา และครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉาก
สัมผัสลม มีคา η เฉลี่ยประมาณ 0.98 เทา
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6. สรุปผลการทดลอง
1. การศึกษาผลของรูปรางครีบและตําแหนงครีบ โดยติดครีบที่ผิว
บนและผิวลางทอ ภายในชุดทดลองของทอสี่เหลี่ยมผืนผา แบบมีแนว
เยื้องกัน จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน เมื่อตัวเลข
เรย โ นลด ข องครี บ ทุ ก แบบเพื่ ม ขึ้ น จะทํ า ให ตั ว เลขนั ส เซลท เ พิ่ ม ขึ้ น
เชนเดียวกัน การติดครีบลักษณะตาง ๆ ภายในชุดทดลอง ทําให
ตัวเลขนัสเซลทเพิ่มขึ้น ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใหดานมุมฉาก
สั ม ผั ส ลม มี ค า ตั ว เลขนั ส เซลท ม ากที่ สุ ด ตามมาด ว ยครี บ รู ป
สามเหลี่ยมหนาจั่ว ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุม
ฉากสัมผัสลม ครีบรูปสี่เหลี่ยมและทอที่มีผนังเรียบ ซึ่งมีคาตัวเลขนัส
เซลทลดลงตามลําดับ
2. ในชวงการไหลแบบปนปวน ครีบทุกแบบมีคาตัวประกอบเสียด
ทานลดลงเล็กนอยเมื่อคาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้น การติดครีบลักษณะ
ตางๆ ภายในชุดทดลอง ทําใหคาตัวประกอบเสียดทานเพิ่มขึ้น ทอที่มี
ผนังเรียบคาตัวประกอบเสียดทานนอยที่สุด ตามดวย ครีบรูปสี่เหลี่ยม
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม ครีบรูป
สามเหลี่ยมหนาจั่วและครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉาก
สัมผัสลม ซึ่งจะมีคาตัวประกอบเสียดทานเพิ่มขึ้นตามลําดับ
3.
จากการทดลองพบว า ครี บ รู ป สามเหลี่ ย มหน า จั่ ว ให ค า
ประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอนสูงสุด ตามดวย
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม ครีบรูป
สี่เหลี่ยม และครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม อัน
เนื่องมาจากคาตัวเลขนัสเซลทและคาตัวประกอบเสียดทาน ดังครีบรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลมจะใหคาตัวเลขนัสเซลท
มากสุดแตในขณะเดียวกันก็ใหคาตัวประกอบเสียดทานมากดวยเชนกัน
จึ ง ส ง ผลให ป ระสิ ท ธิภ าพการเพิ่ มสมรรถนะการถ า ยเทความร อ นต่ํ า
ขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีคาตัวประกอบเสียดทานต่ํากวาจึง
สงผลใหประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอนมีคาสูงสุด
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รูปที่ 9 การแปรเปลี่ยนของอัตราสวนตัวประกอบเสียดทานของชอง
ขนานมีครีบตอชองขนานผิวเรียบกับตัวเลขเรยโนลด
1.8
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รูปที่ 10 การแปรเปลี่ยนของประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเท
ความรอนกับตัวเลขเรยโนลด
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดสรางเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนสําหรับ
หองปฏิบัติการ แลวทําการหาความสม่ําเสมอของอุณหภูมิภายในหอง
อบแหงและความชืน้ ของตัวอยางหลังอบแหง พรอมทั้งศึกษาอิทธิพล
ของกําลังอินฟราเรดและ/หรืออุณหภูมิลมรอนที่มีผลตออัตราการ
อบแหง
โดยทําแตละการทดลองทําการอบแหงแหงมันฝรั่งขนาด
10x10x50 mm3 จํานวน 1.0 kg ที่กําลังอินฟราเรดขนาด 100, 500
และ 1000 W และ/หรืออุณหภูมิลมรอน 40, 50 และ 80 OC ใช
ความเร็วลมคงที่ 0.7 m/s และระยะหางระวางมันฝรั่งกับแทงอินฟราเรด
200 mm ลดความชื้นมันฝรั่งจนเหลือ 10 %db. จากการศึกษาพบวา
อุณหภูมิภายในหองอบแหงและความชื้นของมันฝรั่งหลังการอบแหง
ดวยเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนคอนขางมีความสม่ําเสมอ
อีกทั้งยังพบวาการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียวหรือการอบแหงดวย
อินฟราเรดรวมกับลมรอนที่ใชขนาดกําลังอินฟราเรดต่ําๆ อิทธิพลของ
กําลังอินฟราเรดมีผลนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลของอุณหภูมิลม
รอนที่มีผลอยางมากตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุและการเพิ่มขึ้น
ของอัตราการอบแหงทําใหใชเวลาอบแหงลดลง สวนการอบแหงมันฝรั่ง
ดวยอินฟราเรดอยางเดียวหรือการอบแหงดวยอินฟราเรดรวมกับลม
รอนที่กําลังอินฟราเรดสูงๆ พบวาเมื่ออิทธิพลของกําลังอินฟราเรดมีผล
อยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลของอุณหภูมิลมรอนที่มีผลนอยตอการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุและการเพิ่มขึ้นของอัตราการอบแหง
Abstract
The objectives of this research were to develop the
combination infrared and hot air dryer for a laboratory-scale and
evaluate effects of infrared power and hot air temperature on the
air temperature in drying chamber and the uniform of moisture
content of dry product were determined. The influence of the hot
air temperature and infrared power on drying rate, drying time
and product temperature of potato were study too. The
experiments were carried out at infrared power level of 100, 500
and 1,000 W and/or hot air temperature of 40, 60 and 80 OC.
The distance between infrared bulb and sample were 200 mm
and constant air velocity of 0.7 m/s. In each drying experiment
used sample of potato in cubic shaped with dimension of

10x10x50 mm3 for 1.0 kg and were dried until final moisture
content of 10 %db. It was found that the comparison of air
temperature and final moisture content of sample at any position
in drying chamber had a little bite difference of temperature and
moisture content. The result of hot air drying or combination
infrared - hot air drying with the low infrared power level, the
drying rate and product temperature increase with increasing of
hot air temperature. But the low infrared power level had not
affected significantly on the drying rate and product temperature.
Conversely, for infrared drying alone or combination drying with
high infrared power level, it was found that the drying rate and
product temperature increase with increasing of hot air
temperature infrared power level. The drying temperature had
affected not significantly on the drying rate and the longan
temperature.
Key word: combination drying, combination infrared - hot air
drying, potato drying
1. บทนํา
การอบแหงเปนกระบวนการไลความชื้นออกจากวัสดุ โดยอาศัย
หลักการการถายเทความรอนและมวลระหวางวัสดุกับของไหล
การ
อบแหงวัสดุมีรูปแบบหรือหลักการอบแหงที่แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด
หรือแหลงกําเนิดความรอน เชน การอบแหงดวยลมรอนจะอาศัย
หลักการการถายเทมวลและความรอนระหวางวัสดุกับอากาศรอนแสดง
ดังรูป 1 (ก) กลาวคือ เมื่อวัสดุไดรับความรอนจากลมรอน อากาศจะ
ถายเทความรอนไปยังผิวของวัสดุแลวเคลื่อนที่เขาสูภายในจึงเกิดการ
ถายเทมวลจากวัสดุสูอากาศ การอบแหงลักษณะนี้จะใชเวลาอบแหงที่
ยาวนาน เนื่องจากเมื่อผิววัสดุเริ่มแหงจะเกิดการหดตัวของวัสดุ น้ําหรือ
ความชื้นจึงเคลื่อนที่ออกจากวัสดุสูภายนอกไดยาก [1, 10] การอบแหง
ดวยลมรอนใชเวลาที่ยาวนานและสิ้นเปลืองพลังงานจึงมีการนําคลื่นรังสี
อินฟราเรดมาประยุกตใชกับการอบแหง [11] คลื่นอินฟราเรดเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 0.75 – 1000 µm รังสี
อินฟราเรดสามารถแบงยอยออกได 3 ระดับ คือ รังสีอินฟราเรดใกล
(Near infrared, NIR) ชวงความยาวคลื่น 0.75 – 3 µm รังสีอินฟราเรด
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กลาง (Middle infrared, mid-IR) ชวงความยาวคลื่น 3 – 25 µm และ
รังสีอินฟราเรดไกล (Far infrared, FIR) ชวงความยาวคลื่น 25 – 100
µm ซึ่งคุณสมบัติเดนของการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด คือ พลังงาน
จากรังสีอินฟราเรดจะถูกแผไปยังวัสดุซึ่งจะทําใหโมเลกุลของน้ําภายใน
วัสดุสั่นและเกิดเปนความรอนขึ้นภายในวัสดุ ทําใหอุณหภูมิภายในวัสดุ
สูงกวาอุณหภูมิที่ผิว [2, 3, 12] ทําใหผิวภายนอกวัสดุไมเหี่ยวยนหรือ
เกิดการหดตัวมากนักทําใหเกิดการถายเทมวลไดงาย ดังนั้นจึงมีการนํา
รังสีอินฟราเรดมาใชอบแหงวัสดุรวมกับการใชลมรอน
ซึ่งหลักการ
อบแหงดวยเทคนิคดังกลาวแสดงดังรูปที่ 1 (ข) คือการนําหลักการ
อบแหงดวยลมรอนมารวมกับการอบแหงดวยอินฟราเรด โดยวัสดุจะ

(ก) หลักการอบแหงดวยลมรอน

แหงจากผิวดานนอกเขาสูเนื้อภายในซึ่งเกิดจากอิทธิพลจากการอบแหง
ดวยลมรอนพรอมกับวัสดุจะแหงจากเนื้อภายในมายังผิวภายนอกเกิด
จากการอิทธิพลจากการอบแหงดวยอินฟราเรด แตการอบแหงดวยรังสี
อินฟราเรดอยางเดียวยังมีขอจํากัดหลายอยางเชน หากอากาศที่ไหล
ผานวัสดุมีอุณหภูมิที่ต่ําๆ มาก อุณหภูมิของวัสดุที่สูงจะถูกถายเทความ
รอนมายังอากาศทําใหวัสดุมีอุณหภูมิที่ลดลง
ดังนั้นจึงมีการนํารังสี
อินฟราเรดมาอบแหงวัสดุรวมกับลมรอนเพื่อลดปญหาดังกลาว แสดง
ดังรูปที่ 1 (ค) ซึ่งสามารถจะใชเวลาอบแหงเร็วขึ้น [4]

(ข) หลักการอบแหงดวยอินฟราเรด
รังสีอินฟราเรด

ลมรอน

ความชื้น
การเคลื่อนที่ความชื้น

(ค) หลักการอบแหงดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอน
รูปที่ 1 หลักการอบแหงวัสดุทางการเกษตร [4, 5]
ปจจุบันไดมีการศึกษาการอบแหงโดยใชอินฟราเรด โดย Hebbar
et al. [4] ไดศึกษาพัฒนาเครื่องอบแหงแบบตอเนื่องโดยใชสายพาน
ลําเลียงดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนสําหรับการอบแหงผัก โดยเครื่อง
อบแหงสามารถอบแหงวัสดุได 3 ลักษณะ คือ การอบแหงดวยลมรอน
อยางเดียว อินฟราเรดอยางเดียว และอินฟราเรดรวมกับลมรอน จาก
การศึกษาพบวาการอบแหงมันฝรั่งและแครอทที่ 80 OC ความเร็วลม
รอน 1.0 m/s และมีการใชรังสีอินฟราเรดรวมสามารถลดระยะเวลา
อบแหงได 48% และสามารถประหยัดพลังงานในการอบแหงถึง 63%
เมื่อเทียบกับการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียว และ D. Nowak และ
P.P. Lewicki ไดออกแบบเครื่องอบแหงระดับหองปฏิบัติการโดยใช
อินฟราเรดหรือลมรอน การทดสอบโดยใชรังสีอินฟราเรดใกลที่ความ
ยาวคลื่น 1200 nm พบวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่อง
อบแหงอยูระหวาง 35 – 45% และยังพบวาระยะหางระหวางตัวแผรังสี
กับวัสดุ และความเร็วลมมีอิทธิพลตอการอบแหงดวยอินฟราเรด เมื่อ
เปรียบเทียบการอบแหงดวยอินฟราเรดและลมรอน พบวาการอบแหง
ดวยอินฟราเรดสามารถลดระยะเวลาอบแหงไดถึง 50% [6]
อําไพศักดิ์ ทีบุญมา และคณะ [1] ไดทําการศึกษาถึงผลของ
ความเร็วลม และกําลังอินฟราเรดตอระยะเวลาอบแหง อุณหภูมิ และสี
ของเนื้อวัว พบวาเมื่อลดความเร็วลม และเพิ่มกําลังไฟฟาที่ปอนใหกับ
แทงอินฟราเรด จะมีผลทําใหระยะเวลาการอบแหงสั้นลง ในขณะ
อุณหภูมิของผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของสี
เนื้อจะเพิ่มมากขึ้น [1] และ Sharma et al. [7] ไดศึกษาผลกระทบของ
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กําลังอินฟราเรด อุณหภูมิอากาศ และความเร็วลมที่มีผลตอการอบแหง
ซอย
พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิลมรอนและกําลังอินฟราเรดจะใชเวลา
อบแหงหอมที่สั้นลง แตหากเพิ่มความเร็วลมจะมีผลทําใหตองใชเวลา
อบแหงที่ยาวนาน และการอบแหงหอมซอยภายใตการใชอินฟราเรด
รวมกับลมรอนจะใหคาอัตราการดูดน้ํากลับสูงกวาการอบแหงดวยลม
รอนอยางเดียว
ดังนั้นงานวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและ/หรือ
กําลังอินฟราเรดที่มีผลตอความสม่ําเสมอของอุณหภูมิลมรอนภายใน
หองอบแหงและความชื้นของตัวอยางหลังอบแหงที่ตาํ แหนงตางๆใน
หองอบแหง
และเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและกําลัง
อินฟราเรดที่มีผลตอเวลาอบแหงและอุณหภูมิของมันฝรั่ง
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 เครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอน
เครื่ องอบแหง อิ นฟราเรดร วมกับลมรอนสําหรั บหอ งปฏิบัติ ก าร
(รู ป ที่ 1) ถู ก ออกแบบและสร า งให ส ามารถใช อ บแห ง วั ส ดุ ไ ด ทั้ ง
อินฟราเรดและ/หรือลมรอน โดยใหลมไหลในเขาหองอบแหงขนานกับ
วัสดุ การออกแบบเครื่องใหสามารถอบแหงมันฝรั่งได 1.0 kg ซึ่งมันฝรั่ง
ความชื้นมีเริ่มตน 450 %db รายละเอียดของเครื่องอบแหงมีดังนี้
1) หองอบแหงมีขนาดภายใน 400 x 400 x 500 mm3 ทําจาก
สังกะสีหุมฉนวนหนา 25 mm และมีถาดวางตัวอยางอบแหงเปน
ตะแกรงอะลูมิเนียมขนาด 350 x 400 mm2
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2) ระบบการใหความรอนแกอากาศใชขดลวดความรอนขนาด
6000 W ชนิดมีครีบ และควบคุมอุณหภูมิดวยเทอรโมสตัสสามารถเพิ่ม
อุณหภูมิอากาศรอนจากอุณหภูมิหองไปเปนอุณหภูมิ 85 OC
3) ฮีตเตอรอินฟราเรดที่เลือกใชเปนชนิดแผนสี่เหลี่ยมเซรามิคสี
ดําขนาด 1000 W มีขนาด 60 x 210 mm2 จํานวน 1 แทง โดยติดตั้ง
อยูดานบนเพดานของหองอบแหง และสามารถปรับกําลังไฟฟาดวย
อุปกรณปรับแรงดันไฟฟาที่เขาโดยตรงกับแทงอินฟราเรด และสามารถ
ปรับระยะหางระหวางแทงอินฟราเรดและวัสดุสูงสุด 250 mm
4)
พัดลมเปนชนิดแบบเหวี่ยงใบพัดโคงหนาขับเคลื่อนดวย
มอเตอรไฟฟาขนาด 0.25 hp ที่ความเร็วรอบ 1,400 rpm พรอมชุด
กระจายลม โดยใชอินเวอรเตอรปรับความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อการ
ควบคุมความเร็วลม สามารถปรับความเร็วลมสูงสุด 2.5 m/s

Kane–May รุน MK330 คาความถูกตอง ±0.1 OC) และบันทึกความชื้น
สั ม พั ท ธ อ ากาศแวดล อ มและความเร็ ว ลมด ว ยเครื่ อ ง Hot
wire
anemometer และชั่ ง น้ํ า หนั ก ตั ว อย า งทั้ ง หมดด ว ยเครื่ อ งชั่ ง น้ํ า หนั ก
อิเลคทรอนิกส (ยี่หอ Sarterius รุน CP323S คาความถูกตอง ±0.001
g) โดยบันทึกคาทุกๆ 30 นาที ทําการอบอบแหงจนตัวอยางเหลือ
ความชื้น 10%db จึงสิ้นสุดการอบแหง สําหรับการทดสอบความ
สม่ําเสมอของความชื้นตัวอยางเมื่อสิ้นสุดการอบแหงจะมีการแยกตัว
อย า งที่ ว างอยู ต รงตํ า แหน ง ต า งๆ (รู ป ที่ 3) มาชั่ ง น้ํ า หนั ก และหา
ความชื้น ในการหาความชื้นของตัวอยางจะนําตัวอยางมาอบแหงดวย
ลมรอนที่อุณหภูมิ 103OC นาน 72 ชั่วโมง [8] แลวคํานวณหาความชื้น
มาตรฐานแหงดังสมการ (1)
สําหรับขอมูลที่ไดจากการทดลองที่เปนความสัมพันธของความชื้น
และเวลาอบแหงจะนํามาคํานวณหาอัตราการอบแหง จากสมการ (2)
w-d
(1)
M =
db
d
DR =

∆m
∆t

(2)

รูปที่ 2 เครื่องอบแหงดวยใชอินฟราเรดรวมกับ
ลมรอนในหองปฏิบัติการ
สวนประกอบของเครื่องอบแหง 1. พัดลม, 2. อินเวอรเตอร, 3. ขด
ลวดความรอน, 4. เทอรโมสตัส, 5. ชุดกระจายลม, 6. หองอบแหง, 7.
อุปกรณปรับกําลังอินฟราเรด, 8. แทงอินฟราเรด, 9. วัสดุ, 10. ถาดวาง
วัสดุ และ 11. อุปกรณปรับระยะของอินฟราเรด
2.2 การทดลองอบแหง
นํามันฝรั่งที่มีขายตามทองตลาดมาลางทําความสะอาดและปอก
เปลือก แลว หั่นใหมีขนาด 10x10x50 mm3 มันฝรั่งจะมีความชื้นเริ่มตน
ประมาณ 435 %db ซึ่งการทดลองแตละครั้งจะใชมันฝรั่งประมาณ 1.0
kg นํามาทําการทดลองอบแหงเพื่อศึกษาหาความสม่ํ าเสมอของ
อุ ณ หภู มิ ภ ายในห อ งอบแห ง และความชื้ น ของตั ว อย า งหลั ง อบแห ง
พรอมทั้ง อิทธิพ ลของอุ ณ หภู มิลมรอนและกํ า ลัง อินฟราเรดที่มีผลต อ
อุณหภูมิของตัวอยาง โดยไดทําการอบแหง 3 รูปแบบ (ที่ความเร็วลม
คงที่ 0.7 m/s) ดังนี้
ก. การอบแหงมันฝรั่งดวยลมรอนอยางเดียวที่อุณหภูมิ 50, 60
และ 80OC
ข. การอบแห ง มั น ฝรั่ ง ด ว ยอิ น ฟราเรดอย า งเดี ย วที่ กํ า ลั ง
อินฟราเรด 100, 500 และ 1,000W
ค. การอบแหงมันฝรั่งดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ
50 และ 60OC และกําลังอินฟราเรด 100 และ 500W
ในแตละการทดลองมี การนํามันตัวอย างที่ เตรีย มมาจัดเรี ยงบน
ถาดโดยแผกระจายใหเต็มถาดอบแหงแลวนําเขาหองอบ ระหวางการ
อบแห ง ทํ า การวั ด อุ ณ หภู มิ ที่ ตํ า แหน ง ต า งๆแสดงดั ง รู ป ที่ 2 ได แ ก
อุณหภูมิผิวแทงอินฟราเรด อุณหภูมิมันฝรั่ง อุณหภูมิลมเขา-ออกจาก
หองอบแหง และอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆในหองอบแหง (รูปที่ 3) โดย
ใชสายเทอรโมคับเปลชนิด K เชื่อมตอกับดิจิตอลเทอรโมมิเตอร (ยี่หอ

รูปที่ 3 ตําแหนงอางอิงที่ทําการวัดอุณหภูมิลมและคาความชื้น
สุดทายของตัวอยางบนถาดในหองอบแหง
3. ผลการทดลองและวิจารณ
3.1 สมรรถนะของเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอน
เมื่อพิจารณาความสม่ําเสมอของอุณหภูมิลมรอนภายในหองอบ
แหงและความชื้นของตัวอยางหลังอบแหงที่ตําแหนงตางๆ ในหองอบ
แหง เมื่ออบแหงมันฝรั่งดวยความเร็วลม 0.7m/s และระยะหางระหวาง
อินฟราเรดกับมันฝรั่ง 200mm แสดงผลดวยรูปที่ 4 และตารางที่ 1 ดังนี้
รูป 4 (ก) เปนการอบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 60OC พบวา
อุณหภูมิที่แตละตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยทั้งนีเ้ นื่องจากเปน
การอบแหงระบบเปดจึงไดรับผลกระทบจากสภาวะอากาศแวดลอม
ภายนอก โดยในการอบแหงวัดคาอุณหภูมิที่ตําแหนง 5 มีคาสูงสุด
56.9±2.37OC สวนที่ตําแหนง 2 มีอุณหภูมิต่ําสุด 52.5±0.97OC ทั้งนี้
อุณหภูมิเฉลีย่ ตลอดการอบแหงเทากับ 54.8±1.10OC สําหรับอุณหภูมิ
อากาศในหองอบแหงที่ตําแหนงตางๆเมื่ออบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50
และ 80OC ก็มีลักษณะเสนกราฟในทํานองเดียวกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดการอบแหงคือ 44.7±1.04OC และ 64.1±3.24OC ตามลําดับ
สําหรับคาความชื้นสุดทายของตัวอยางที่ตําแหนงตางๆซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 1 พบวาเมื่ออบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 80°C อบ
จนเหลือความชื้น 12.92±0.92, 10.81±1.20 และ 9.12±0.68%db
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พบวาคาความชื้นมีความแตกตางกันอยางมาก
โดยตัวอยางที่อยู
ตําแหนงกลางหองอบแหง(ตําแหนง 3)จะมีความชื้นต่ําสุด เนื่องจากอยู
ใกลกับแหลงกําเนิดรังสีจึงสามารถรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีมากที่สุด
และเมื่อเปลี่ยนกําลังอินฟราเรดเปน 100 และ 1,000W ก็ใหผลการ
กระจายตัวของอุณหภูมิและความสม่ําเสมอในทํานองเดียวกัน
รูป 4(ค) เปนการอบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100W พบวา การ
กระจายตัวของอุณหภูมิของอากาศภายในหองอบแหงและความ
สม่ําเสมอของความชื้นของมันฝรั่งที่ตําแหนงตางๆ คอนขางมีความ
สม่ําเสมอตลอดการอบแหง
เพราะจากการทดสอบไดใชขนาดกําลัง
อินฟราเรดที่ต่ํามีลักษณะเชนเดียวกับการอบแหงดวยลมรอน
แตมี
ความสม่ําเสมอของความชื้นมากขึ้น เนื่องจากบริเวณกลางหองที่รับ
ความรอนไดนอยแตจะมีรังสีอินฟราเรดเปนตัวเรงการระเหยน้ํา ทําให
ความชื้นออกมันฝรั่งในปริมาณพอๆ กัน เมื่อเพิ่มขนาดกําลังอินฟราเรด
จะมีลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยอินฟราเรด ซึ่งการ
กระจายตัวของอุณหภูมิและความสม่ําเสมอของความชื้นของมันฝรั่งมี
ความสม่ําเสมอมากขึ้น
เพราะบริเวณที่อยูหางจากอินฟราเรดจะดึง
ความชื้นไดนอย แตเมื่อมีการใหลมรอนไหลเขาสูระบบจะทําใหเปนตัว
เสริมความรอนใหกับมันฝรั่งบริเวณที่อยูไกลรังสีอินฟราเรด ทําใหการ
ลดลงของความชื้นสามารถลดลงไดพรอมๆกัน ทําใหความชื้นของมัน
ฝรั่งหลังการอบแหงและการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในหองอบแหง
คอนขางมีความความสม่ําเสมอ
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ตามลําดับ ใชเวลาอบแหง 14,10 และ 6.5h ตามลําดับ จะเห็นที่
อุณหภูมิอบแหง 50OC คาความชืน้ สุดทายมันฝรั่งมีความแตกตางกัน
ไมมากนัก โดยตําแหนงกลางหองอบแหง (ตําแหนง 3) จะมีความชื้น
สูงสุด เนื่องจากการไหลของอากาศซึ่งเปนการพาความรอนจากแหลง
กําเนิดเขาสูหองอบแหง
โดยมันฝรั่งที่อยูดานหนาของถาดจะไดรับ
ความรอนและเปนการขวางการไหลของอากาศ เมื่ออากาศไหลชนกับ
มันฝรั่งบริเวณดานหนา (ตําแหนง 1 และ 2) อากาศก็จะยกตัวไหลขาม
มันฝรั่งบริเวณตรงกลาง (ตําแหนง 3) และจะไหลตกลงบริเวณดานทาย
(ตําแหนง 4 และ 5) ทําใหบริเวณดังกลาวไดรับความรอนไมเต็มที่
รูป 4 (ข) เปนการอบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 500W พบวา
อุณหภูมิของอากาศภายในหองอบแหงที่ตําแหนงตางๆ
มีความ
แตกตางกันโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางหองอบแหง เนื่องจากตําแหนง
ที่วัดบริเวณกลางอยูใกลแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดมากสุดจึงไดรับ
อิทธิพลจากการแผรังสีทําใหมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นๆ โดยเริ่มตน
ในหองอบแหงมีอุณหภูมิเทาอากาศแวดลอมภายนอก แตเมื่ออบแหงไป
ระยะหนึ่งจะมีการสะสมความรอนจากการแผรังสีทําใหอุณหภูมิภายใน
หองอบแหงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกตําแหนง โดยการอบแหงมันฝรั่ง ดวย
กําลังอินฟราเรด 100, 500 และ 1000W จนเหลือความชื้นสุดทาย
19.23±1.78, 11.05±3.10 และ 11.24±3.27%db ตามลําดับ จะใชเวลา
อบแหง 15, 9.5 และ 6.0 h ตามลําดับ และตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบ
คาความชื้นสุดทายที่ตําแหนงวางตางๆของแตละกําลังอินฟราเรด
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รูปที่ 4 อุณหภูมิลมรอนที่ตําแหนงตางๆในหองอบแหงเมื่ออบแหงมันฝรั่งดวยความเร็วลม 0.7 m/sและระยะหางระหวาง
อินฟราเรดและมันฝรั่ง 200 mm. โดยมีเงื่อนไข (ก) อบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 60 OC (ข) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด
500 W และ (ค) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100 W และอุณหภูมิลมรอน 60 OC
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3.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวัสดุและอัตราการอบแหง
จากตารางที่ 1 แสดงผลการอบแหงมันฝรั่งดวยลมรอนที่ความเร็ว
ลม 0.7 m/s และอุณหภูมิลมรอน 50, 60 และ 80 OC ใชเวลาอบแหง
14, 10 และ 6.5 ชั่วโมง ตามลําดับ และวัสดุเหลือความชื้น
14.63±4.96, 10.98±1.21 และ 8.88±0.49 %db ตามลําดับ พบวา
การลดลงของความชื้น จะลงในชวงแรกของการอบแหงอยางรวดเร็ว
เนื่องจากชวงตนวัสดุมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศภายในหองอบแหงทําให
ความแตกตางของความดันไอน้ําระหวางอากาศและวัสดุจึงสูงขึ้น สงผล
ใหชวงแรกของการอบแหงอัตราการถายเทมวลจากวัสดุสูอากาศจึงมีคา
สูง ทําใหชวงตนจึงสามารถลดความชื้นไดอยางรวดเร็ว แตเมื่ออุณหภูมิ
วัสดุและอากาศภายในหองอบแหงใกลเคียงกัน จะทําใหความแตกตาง
ของความดันไอน้ําระหวางอากาศและวัสดุมีคานอยอัตราการถายเท
มวลจากวั ส ดุ สู อ ากาศจึ ง มี ค า ลดลง แสดงดั ง รู ป ที่ 5(ก) และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอบแหง พบวา เมื่ออุณหภูมิอบแหงจะสามารถลด
ระยะเวลาอบแหงไดสั้นลง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิลมรอนเพิ่มขึ้นวัสดุก็
จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มความแตกตางของอุณหภูมิอากาศกับ
วัสดุเพิ่มขึ้นทําใหอัตราการถายเทมวลจากวัสดุออกสูอากาศเพิ่มขึ้น [9]
ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิลมรอนเพิ่มขึ้นจึงสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแหงใหสั้นลง
จากการอบแหงมันฝรั่งดวยอินฟราเรดที่ความเร็วลม 0.7 m/s
ระยะหางระหวางอินฟราเรดและมันฝรั่ง 200 mm และระดับกําลัง
อินฟราเรด 100, 500 และ 1000 W ใชเวลาอบแหง 15.0, 9.5 และ 6.0
h ตามลําดับ โดยสามารถลดลงความชื้นไดถึง 22.59±4.34 %db,

11.61±3.60 %db และ 13.87±5.44 %db ตามลําดับ พบวา การลดลง
ของความชื้นจะเกิดไดรวดเร็วในชวงแรกของการอบแหง เนื่องจากเมื่อ
กําลังอินฟราเรดสูงขึ้นทําใหอุณหภูมขิ องมันฝรั่งเพิ่มขึ้นดวย โดยการ
อบแหงดวยอินฟราเรดนั้นวัสดุจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศ ทําใหความ
ดันไอน้ําภายในวัสดุสูงกวาอากาศภายนอกเปนผลใหอตั ราการถายเท
มวลจึงเพิ่มขึ้น แตซึ่งทายของการอบแหงอุณหภูมิวัสดุเริ่มคงที่ซึ่งทําให
ความแตกตางของความดันไอน้ําจึงคงที่
กอปรกับวัสดุมีความชื้น
เหลืออยูนอย ทําใหความชื้นลดลงชาในชวงทาย แสดงดังรูปที่ 5(ข)
จากการเปลี่ยนแปลงระดับกําลังอินฟราเรด
พบวาระยะเวลาในการ
อบแหงจะลดลงและอุณหภูมิของวัสดุจะเพิ่มขึ้น
จากการอบแหงมันฝรั่งดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่ความเร็ว
ลม 0.7 m/s ระยะหางระหวางอินฟราเรดและมันฝรั่ง 200 mm กําลัง
อินฟราเรด 100 และ 500 W และอุณหภูมิลมรอน 50 และ 60 OC
พบวา ระยะเวลาอบแหงระยะเวลาอบแหงจะเพิ่มขึ้นตามระดับกําลัง
อินฟราเรด และอุณหภูมิลมรอนที่เพิ่มขึ้น จากรูปที่ 5(ค) จะเห็นไดวาที่
กําลังอินฟราเรดต่ําอุณหภูมิลมรอนจะมีผลตอการลดลงของความชื้น
มากกวาอิทธิพลที่มาจากอินฟราเรด เพราะอุณหภูมิวัสดุเพิ่มขึ้นไมมาก
นัก แตหากเพิ่มกําลังอินฟราเรดใหสูงขึ้น อุณหภูมิลมรอนก็มีอิทธิพลตอ
เวลาอบแหงมากกวาลมรอน เพราะอินฟราเรดสามารถเพิ่มอุณหภูมิ
วัสดุไดสูงกวาการอบแหงดวยลมรอน

ตารางที่ 1 คาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในหองอบแหงและความชื้นเฉลี่ยสุดทายของฝรั่งที่ตําแหนงตางๆ เมื่อการอบแหงดวยกําลังอินฟราเรดและ/หรือ
ลมรอนที่ความเร็วลม 0.7 m/s ระยะหางระหวางอินฟราเรดและมันฝรั่ง 200 mm
สภาวะอบแหง
T (OC)

ลมรอน

อินฟราเรด

อินฟราเรด
รวมกับลมรอน

P (W)

Mave
(%db.)

t
(h)

50

-

14.63±4.96

14.0

60

-

10.98±1.21

10.0

80

-

8.88±0.49

6.5

-

100

22.59±4.34

15.0

-

500

11.61±3.60

-

1000

13.87±5.44

50

100

21.86±1.08

50

500

10.18±2.16

60

100

12.49±1.82

60

500

6.95±1.57

9.5
6.0
14.5
5.5
8.5
4.0

1
44.8±2.94°C
12.40%db
56.4±1.87°C
9.43%db
70.0±0.60°C
8.18%db
31.6±1.56°C
19.64%db
33.4±2.32°C
12.31%db
35.1±1.22°C
12.51%db
43.9±1.98°C
20.29%db
47.9±1.00°C
9.99%db
55.2±1.17°C
12.07%db
55.0±0.78°C
7.86%db

ตําแหนงการบันทึกขอมูล
2
3
4
41.2±2.49°C 49.4±1.87°C 47.1±1.19°C
12.09%db
23.49%db
12.32%db
52.5±0.97°C 54.7±2.25°C 53.7±1.46°C
10.58%db
12.80%db
11.18%db
56.9±7.18°C 66.2±1.98°C 68.2±2.94°C
8.94%db
9.56%db
9.00%db
31.5±0.90°C 34.8±2.18°C 30.3±1.65°C
23.64%db
16.68%db
26.22%db
32.7±2.29°C 48.4±5.12°C 35.9±3.44°C
15.09%db
5.79%db
10.99%db
59.1±4.32°C 46.8±4.49°C
– °C
20.61%db
7.19%db
10.95%db
34.4±2.87°C 49.1±2.54°C 44.7±1.97°C
22.37%db
21.24%db
22.46%db
35.8±2.39°C 58.8±1.31°C 45.2±1.05°C
11.52%db
6.96%db
9.72%db
53.9±0.89°C 55.4±2.30°C 55.5±1.09°C
12.63%db
10.81%db
11.42%db
35.9±1.10°C 70.9±1.88°C 56.1±1.26°C
7.36%db
4.15%db
7.77%db
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5
40.7±0.87°C
12.84%db
56.9±2.37°C
10.92%db
59.4±4.86°C
8.72%db
31.1±0.78°C
26.77%db
37.8±4.79°C
13.87%db
c – °C
18.11%db
44.2±2.20°C
22.96%db
49.9±2.23°C
12.71%db
54.1±1.60°C
15.52%db
57.3±2.12°C
7.60%db

375

0

2

4

6

MR (P=100W)
MR (P=500W)
MR (P=1000W)
Tp (P=100W)
Tp (P=500W)
Tp (P=1000W)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

8 10 12 14 16 18
เวลา (h)

2

4

6

8 10 12 14 16 18
เวลา (h)

(ข)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

100
80
60
40
20

อุณหภูมิ (OC)

อัตราสวนความชืน
้

(ก)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

อุณหภูมิ (OC)

อัตราสวนความชื้น

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

อุณหภูมิ (OC)

อัตราสวนความชืน
้

MR (T=50C)
MR (T=60C)
MR (T=80C)
Tp (T=50C)
Tp (T=60C)
Tp (T=80C)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18
เวลา (h)
MR (T=50C,P=100W)
MR (T=50C,P=500W)
MR (T=60C, P=100W)
MR (T=60C,P=500W)
Tp (T=50C,P=100W)
Tp (T=60C,P=100W)
Tp (T=50C,P=500W)
Tp (T=60C,P=500W)

(ค)
รูปที่ 5 อัตราสวนความชื้นและอุณหภูมิของเนื้อมันฝรั่งขณะอบแหงที่ความเร็วลม 0.7 m/s และระยะหางระหวาง
อินฟราเรดและมันฝรั่ง 200 mm โดยมีเงื่อนไข (ก) อบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 80 OC
(ข) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100, 500 และ 1000 W และ (ค) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100
และ 500 W รมกับลมรอนอุณหภูมิ 50 และ 60 OC
ตารางที่ 2 ขอมูลและผลการทดลองอบแหงมันฝรั่งดวยเครื่องแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนในหองปฏิบัติการ
สภาวะอบแหง
T (OC)
50
ลมรอน
60
80
อินฟราเรด
50
อินฟราเรด
50
รวมกับลม
60
รอน
60

P (W)
100
500
1000
100
500
100
500

Mi
(%db.)
434.18
436.28
427.37
427.12
425.43
424.96
438.87
438.93
432.93
436.33

Mf
(%db.)

Min
(kg)

10.84
8.07
9.89
18.45
11.17
12.19
12.76
10.04
10.92
13.49

0.934
0.887
0.954
1.045
1.002
0.992
1.094
0.974
1.162
0.869

4. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบผลการอบแห ง มั น ฝรั่ ง ด ว ยของเครื่ อ งอบแห ง
อินฟราเรดรวมกับลมรอน โดยพิจารณาการกระจายของอุณหภูมิลม
รอนภายในหองอบแหง และความสม่ําเสมอของความชื้นของมันฝรั่ง

376

Mf
(kg)
0.194
0.179
0.199
0.235
0.212
0.212
0.229
0.199
0.242
0.184

DT
(h)
14.0
10.0
6.5
15.0
9.5
6.0
14.5
5.5
8.5
4.0

DR
(kg/h)
0.0529
0.0708
0.1162
0.0540
0.0832
0.1300
0.0597
0.1409
0.1082
0.1713

พบวา อุณหภูมิภายในหองอบแหง และความชื้นของมันฝรั่งหลังการ
อบแห ง มี ค วามชื้ น ที่ สม่ํ า เสมอตลอดการอบแห ง และจากการศึ ก ษา
อิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและกําลังอินฟราเรดที่มีตอการอบแหงมัน
ฝรั่ ง พบว า กรณี ก ารอบแห ง ด ว ยลมร อ นพบว า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ล มร อ น
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เพิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให อุ ณ หภู มิ วั ส ดุ เ พิ่ ม ขึ้น ส ง ผลให อั ต ราการถ า ยเทมวล
สูงขึ้นจึงใชเวลาอบแหงลดลง สวนการอบแหงมันฝรั่งดวยอินฟราเรด
พบวาเมื่อกําลังอินฟราเรดเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มอุณหภูมิมันฝรั่งสูงขึ้นจึง
ทําใหลดระยะเวลาอบแหงลดลง สําหรับการอบแหงดวยอินฟราเรด
รวมกับลมรอน พบวาที่กําลังอินฟราเรดต่ํา อุณหภูมิลมรอนจะมีผลตอ
การลดลงของความชื้ น มากกว า อิ ท ธิ พ ลที่ ม าจากอิ น ฟราเรด จึ ง มี
ลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียว แตที่
อินฟราเรดสูง อุณหภูมิลมรอนก็มีอิทธิพลตอเวลาอบแหงมากกวาลม
รอน จึงมีลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยอินฟราเรด
อยางเดียว
สัญลักษณ
MR
Mave
Mi
Mf
T
Tp
P
DR
t
w
d

อัตราสวนความชื้นของมันฝรั่ง
ความชื้นเฉลี่ยของมันฝรั่งที่เวลาใดๆ (เปอรเซ็นต
มาตรฐานแหง)
ความชื้นเริ่มตนของมันฝรั่ง (เปอรเซ็นตมาตรฐาน
แหง)
ความชื้ น มั น ฝรั่ ง สุ ด ท า ย (เปอร เ ซ็ น ต ม าตรฐาน
แหง)
อุณหภูมิอบแหง (OC)
อุณหภูมิมันฝรั่ง (OC)
กําลังอินฟราเรด (W)
อัตราการอบแหง (kg/h)
เวลาอบแหง (h)
น้ําหนักของฝรั่ง
น้ําหนักแหงของฝรั่ง (g)
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาํ การศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครือ่ งอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ทส่ี ามารถปรับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อ
เปรีย บเทีย บให้เ ห็น ถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งการใช้ตู้ อ บพลัง งาน
แสงอาทิตย์ท่ไี ด้ออกแบบไว้กบั การตากแดดแบบธรรมดา โดยเครื่อง
อบแห้งที่ใช้จะมีอากาศร้อนไหลผ่านแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ท่ไี ด้
ปรับ มุม องศาของแผงรับ ให้ต งั ้ ฉากกับ รัง สีแ สงของดวงอาทิต ย์ก่ อ น
บังคับให้ไหลเข้าบริเวณสู่บริเวณด้านล่างของตู้ และไหลเข้าสู่ตู้อบทัง้
ั่
2 ฝงทางด้
านข้าง ผ่านผลิตภัณฑ์ทว่ี างอยู่บนชัน้ ทีอ่ อกแบบให้เกิดการ
ไหลของอากาศผ่านแต่ละชัน้ อย่างสมํ่าเสมอ จากผลการทดสอบพบว่า
อุณหภูมใิ นตูอ้ บจะมีค่าอยู่ในช่วง 45 – 55 องศาเซลเซียส และเมื่อนํ า
เครื่องอบต้นแบบไปทําการทดสอบกับผลหมากที่วางในถาดทัง้ 5 ชัน้
พบว่า ชัน้ บนสุดและชัน้ ล่างสุดของตู้อบจะทําให้หมากแห้งได้เร็วทีส่ ุด
และหมากทีว่ างอยูใ่ นตูอ้ บนัน้ จะแห้งเร็วกว่าหมากทีไ่ ด้ตากแดดธรรมดา
ประมาณ 1-2 วัน ส่วนอุณหภูมภิ ายในตู้อบนัน้ จะมีค่าสูงกว่าอุณหภูม ิ
ของสิง่ แวดล้อมโดยเฉลีย่ ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
Abstract
This paper was to study of the affect of angle solar plate
and the dry of herbal product considered to the length of drying
time to compare the differences between using the solar energy
machine which was generated to hot air from moving solar plates’
angle every 2 hours to make the sunlight perpendicular and using
ordinary sun drying. The solar energy machine was invented
similar to a box which used hot air flow system subsequently
flow from the solar plates into the machine pass through the
drilled both 2 sides of machine walls which was designed for the
equilibrate and equal hot air flow to all 5 shelves and finally
flowed to the product in the shelves. In this case, none of using
other hot air sources cause of the unstable temperatures inside
machine which depended on the intenseness of sunlight in each
hour of testing. The experiment found that the temperature inside
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machine was approximately 45-55oC. And it also found the first
and the fifth shelf positions made the betel nuts in the trays dry
fastest. However, the betel nuts in the trays placed on all
5 shelves could dry efficiently faster than using common sun
drying method about 1-2 days. And the mean temperature inside
machine is higher than the outside at about 15oC.
1. บทนํา
ในปจั จุบนั หมากยังมีการเพาะปลูกและให้ผลเกือบตลอดปี ทํา
ให้เป็ นที่ต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของ
หมากสดและหมากแห้ง โดยหมากแห้งนัน้ จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมการ
ฟอกหนัง ฟอกเส้นใย และทํายารักษาโรค ส่วนผลหมากก็สามารถใช้
เป็ นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ซึ่งหมากทีจ่ ะนํ าไปใช้
หรือ ส่ ง ออกนั น้ จะต้ อ งนํ า ไปตากแดดหรือ อบแห้ง เพื่อ เป็ น การไล่
ความชืน้ ทีม่ อี ยูใ่ นผลหมาก ทําให้สามารถป้องกันการเกิดเชือ้ ราได้
ในการตากแดดนัน้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากเพื่อไล่ความชื้น
แต่ถ้าวันใดเกิดสภาพอากาศไม่ด ี เกิดมีฝนตกหรือมีเมฆปกคลุ มก็จะ
ทําให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการตากแดด เพื่อลดความชืน้ ในผล
หมากได้ ทําให้ในบางครัง้ ผูผ้ ลิตอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าได้ทนั ตาม
นัดหมายได้
การอบแห้งเป็ นวิธกี ารหนึ่งในการไล่ความชืน้ ทีม่ อี ยู่ในผลหมาก
ออกไป ซึง่ ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์กเ็ ป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนํามาใช้ในการลดความชืน้ ได้ เนื่องจากประเทศไทยได้ตงั ้ อยู่ใน
เขตร้อนและมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงตลอดเกือบทัง้ ปี
จากการศึกษาพบว่าเครื่องอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์นัน้
ได้ม ีนัก วิจ ยั หลายท่ า นได้ทํ า การศึก ษาและทํ า การทดลองกัน อย่ า ง
แพร่หลาย แต่ลกั ษณะเด่นของเครื่องอบแห้งแต่ละแบบนัน้ ก็จะมี
แตกต่างกันออกไป ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั การออกแบบและความเหมาะสมของ
พืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาํ การศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาใน
การอบแห้ง อุณหภูมเิ ฉลี่ยภายในตู้อบ และอุณหภูมใิ นแต่ละตําแหน่ ง
ของชัน้ วางทัง้ 5 ชัน้ ภายในตูอ้ บของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ทีอ่ อกแบบให้มจี ุดเด่น คือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทีจ่ ะปรับ
ให้อยู่ในแนวตัง้ ฉากกับดวงอาทิตย์ได้กบั วิธกี ารตากแห้งโดยธรรมชาติ
เพื่อทําให้สามารถนํ าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้สงู สุดในสภาวะเศรษฐกิจแบบปจั จุบนั
2. ทฤษฎี
2.1 ทฤษฎีการอบแห้ง
การอบแห้ง เป็ นกระบวนการทีค่ วามร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธใี ดวิธ ี
หนึ่ ง ไปยัง วัตถุ ท่มี คี วามชื้น
เพื่อไล่ค วามชื้นออกโดยการระเหย
น้ มักใช้อากาศเป็ นตัวกลาง โดย
หลักการของการอบแห้งวัสดุทวๆไปนั
ั่
ในการอบแห้งความร้อนจะถูกถ่ายเทจากกระแสอากาศไปยังผิวของ
วัสดุทม่ี คี วามชืน้ อยูภ่ ายใน เมือ่ ผิวของวัสดุเกิดการสัมผัสกับอากาศร้อน
ก็จะเกิดการถ่ายเทความร้อนขึน้ ทําให้วสั ดุอบแห้งดังกล่าวมีอุณหภูม ิ
สูงขึน้ ความชืน้ จะระเหยกลายเป็ นไอออกจากวัสดุไปสูบ่ รรยากาศรอบ
ข้าง กระบวนการอบแห้งวัสดุใดๆ จะมีความเกีย่ วข้องกับการถ่ายเท
มวลของความชื้น หรือนํ้ า จากวัสดุไปสู่บรรยากาศรอบๆข้าง ถ้า
กําหนดให้อุ ณหภูมแิ ละความชื้นของอากาศที่ไหลผ่านวัสดุ อบแห้ง มี
ค่า คงที่และอากาศที่ถูก ถ่ า ยเทความร้อ นให้แ ก่ ว สั ดุเ ป็ นแบบการพา
ความร้อน การลดลงของความชืน้ ในวัสดุอบแห้งจะมีลกั ษณะเป็ นไป
ดังรูปที่ 1

เป็ นแบบอิสระโดยไม่มพี ดั ลมช่วย แต่จะมีปล่องระบายช่วยให้การพา
ความร้อนดียงิ่ ขึน้ [1, 2]
3. การออกแบบและอุปกรณ์การทดลอง
งานวิจ ยั นี้ ไ ด้อ อกแบบและสร้า งเครื่อ งอบพลัง งานความร้อ น
แสงอาทิตย์ตน้ แบบทีส่ ามารถปรับมุมของแผงรับตามการเคลื่อนทีข่ อง
ดวงอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบผลการตากผลิตภัณฑ์โดยธรรมชาติ ซึง่ ได้
แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ การทดทดสอบเบื้องต้น และ
การทดสอบจริง
3.1 การทดสอบเบือ้ งต้น
การทดสอบเบื้องต้นเป็ นการจําลองการรับพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ท่กี ระทําต่อแผ่นรับความร้อนที่มกี ารปรับองศาต่างๆ
ตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย์ โดยขัน้ ต้นจะทําการทดลองโดยถือว่า
การเคลื่อ นที่ข องดวงอาทิต ย์ม ีล ัก ษณะเป็ น เส้น โค้ง วงกลม โดยใช้
หลอดไฟทําหน้าทีเ่ ป็ นดวงอาทิตย์สอ่ งตกกระทบกับแผ่นรับความร้อนที่
ทํ า จากสัง กะสีท่ีไ ด้ ท าสีดํ า ไว้ โดยในการทดลองได้ ทํ า การทดลอง
2 ลัก ษณะ คื อ การกํ า หนดให้ แ ผ่ น รับ ความร้ อ นอยู่ ก ั บ ที่ โดยจะ
กําหนดให้แหล่งความร้อนมีการเคลื่อนที่ กับการกําหนดให้แหล่งความ
ร้อนอยูก่ บั ที่ แต่จะมีการปรับแผ่นรับความร้อนให้มกี ารเคลื่อนที่ ซึง่ จาก
การทดลองเบือ้ งต้นนี้พบว่า องศาการรับความร้อนทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุดคือ มุม
ของแหล่งความร้อนกับแผ่นรับความร้อนนัน้ ต้องตัง้ ฉากกัน ทัง้ ในกรณี
การให้แหล่ง ความร้อนเคลื่อ นที่และในกรณีการให้แผ่นรับความร้อ น
เคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 เส้นอัตราส่วนความชืน้ กับเวลา
2.2 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์
เครื่องอบแห้งทีใ่ ช้พลังงานอาทิตย์มมี ากมายหลายชนิด แต่
สามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทตามลักษณะการให้ความ
ร้อน และวิธกี ารนําความร้อนไปใช้ คือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบแอคทีฟ (active solar-energy drying systems) ทีไ่ ด้ใช้การพา
ความร้อนแบบบังคับ โดยมีพดั ลมดูดหรือผลักอากาศเข้าสู่เครื่องอบ
โดยอากาศทีไ่ หลเข้าเครือ่ งอบจะได้รบั ความร้อนจากแสงอาทิตย์ผา่ นชุด
รับรังสีความร้อน และถูกบังคับให้ไหลผ่านผลิตภัณฑ์ ซึง่ วางอยู่ในตูอ้ บ
โดยอากาศทีไ่ หลผ่านผลิตภัณฑ์แล้วจะถูกระบายออก ระบบอบแห้งอีก
ชนิดหนึ่ง คือระบบอบแห้งแบบพาสซีฟ (passive solar energy drying
systems) ในกรณีน้ีจะคล้ายกับแบบแรกเพียงแต่การพาความร้อนจะ

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมรับความร้อน (องศา) กับอุณหภูม ิ (oc)
3.2 การออกแบบและการสร้างเครื่องอบ
เครือ่ งอบทีไ่ ด้ออกแบบและสร้างขึน้ จะมีขนาดความกว้าง 50
เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร
โครงสร้า งของเครื่อ งอบทํ า จากแผ่ น อลู ม ิเ นี ย ม ดัง แสดงในรู ป ที่ 3
ตรงกลางมีฉนวนกันป้องกันความร้อน
ส่วนของแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์จะทําจากสังกะสีแบบฟูกทาสีดํา มีพน้ื ทีร่ บั แสงขนาดความ
กว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร ส่วนด้านบนมีแผ่น
กระจก เพือ่ กักเก็บอากาศร้อนทีแ่ ผงรับ โดยให้อากาศไหลไปตามฟูก
ของสังกะสีเพือ่ เข้าเครือ่ งอบ ภายในเครือ่ งอบถูกออกแบบให้กระแสลม
ร้อนสามารถกระจายความร้อนได้ทวถึ
ั ่ งสําหรับถาดทัง้ 5 ชัน้ ดังรูปที่ 4
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ขนาด 200 W จํานวน 12 หลอด ซึง่ มีค่าความเข้มแสง 594 KJ/ m2 ที่
เป็ นค่าความเข้มแสงทีใ่ กล้เคียงกับค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลีย่ ใน 1 วัน
คือประมาณ 600 วัตต์ต่อตารางเมตร [3, 4] โดยค่าทีไ่ ด้จากการทดลอง
ดังกล่าวได้แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 เครือ่ งอบทีท่ าํ การออกแบบ
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ (oC) กับ
ระยะเวลา (นาที)

รูปที่ 4 แสดงทิศทางการไหลของลมร้อนเข้าตูอ้ บ
3.3 อุปกรณ์ทดลอง
ชุดอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลองประกอบด้วย
1. เครือ่ งอบพลังงานแสงอาทิตย์
2. เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติ อล สําหรับวัดอุณหภูม ิ (ภายนอกและ
ภายในตูอ้ บ)
3. Anemometer สําหรับวัดความเร็วลม
4. เครือ่ งชั ่งนํ้าหนักแบบดิจติ อล 3 ตําแหน่ ง สําหรับชังนํ
่ ้ าหนัก
ของผลิตภัณฑ์
4. การทดลองและวิ จารณ์ผล
ในส่ว นของการทดลอง ได้ทํา การทดลองที่ส ภาวะต่ า งๆของ
เครือ่ ง เพือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสม และเพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด ซึง่ ได้
แบ่งการทดลองเป็ น 2 วิธ ี คือ
1. การทดลองในห้องทดลอง
2. การทดลองจริงกับสภาวะแวดล้อม
4.1 การทดลองในห้องทดลอง
กรณีการการทดลองในห้องทดลองได้ใช้แสงของหลอดไฟแทน
แสงของดวงอาทิต ย์ส่อ งไปตกกระทบกับ แผงรับ ความร้อ นโดยตรง
จากนัน้ จึงทําการปรับมุมของแผงรับความร้อนให้ตงั ้ ฉากกับหลอดไฟทีม่ ี
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จากการศึกษา และทดลองในห้องทดลอง พบว่าการทดลองทีไ่ ด้
นั น้ อุ ณ หภู ม ิท่ี แ ผงรับ ความร้ อ น ซึ่ ง ได้ ร ับ พลัง งานความร้ อ นจาก
หลอดไฟจะมีค่าอุณหภูมทิ ส่ี งู มาก จนทําให้อุณหภูมสิ งู สุดของลมร้อนที่
ออกจากแผงรับความร้อนมีค่าอยู่ระหว่าง 79-80 องศาเซลเซียส เป็ น
ผลให้อุณหภูมภิ ายในตูม้ คี ่าอยู่ระหว่าง 60-62 องศาเซลเซียส นัน้ น่ าจะ
เป็ นเพราะในกรณีน้ีเป็ นการทดสอบในห้องปิ ดจนแทบจะไม่มลี มพัดเลย
ทําให้ความร้อนทีส่ ญ
ู เสียออกไป เนื่องจากการถูกถ่ายเทออกไปยังนอก
ตูอ้ บหรือสิง่ แวดล้อมมีน้อยกว่าการทดลองภายนอกห้องทดลอง หรือ
การทดลองจริง
4.2 การทดลองจริ งกับสภาวะแวดล้อม
การทดลองเครื่องอบพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์กบั สภาวะ
แวดล้อมจริง สามารถแบ่งการทดลองเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่1
ทําการทดลองเพื่อวัดอุณหภูมภิ ายในเครื่องต้นแบบทีจ่ ุดต่างๆ
โดยทํ า การทดลองเพีย งเฉพาะเครื่อ งอบ โดยไม่ ม ีก ารใส่ ต ัว อย่ า ง
ทดสอบ
ขัน้ ตอนที่2
นํ า หมากที่เ ตรีย มไว้ มาทํ า การแบ่ ง เพื่อ ทํ า การทดลองเป็ น
2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 นํ าไปทําการตากแดดโดยวิธธี รรมชาติ แล้วทําการชัง่
นํ้าหนักทุก 1 ชัวโมง
่
ชุ ด ที่ 2 นํ า ไปอบในตู้ อ บต้ น แบบที่ไ ด้ ทํ า การสร้ า งขึ้น โดย
แบ่งเป็ น 5 ส่วน แล้วนํ าไปใส่ถาดเพื่อวางในตู้อบทัง้ 5 ชัน้ แล้วทําการ
ชังนํ
่ ้าหนักทุก 1 ชัวโมง
่ และทําการทดลอง 4 สภาวะ ดังนี้
สภาวะที่ 1 ความเร็วลมทีเ่ ป่าเข้าตู้ 3 m/s และไม่เปิ ดพัดลมพัด
ลมระบายออก
สภาวะที่ 2 ความเร็วลมทีเ่ ป่าเข้าตู้ 3 m/s และความเร็วลมด้าน
ระบายออก 0.5 m/s
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สภาวะที่ 3 ความเร็วลมทีเ่ ป่าเข้าตู้ 3 m/s และความเร็วลมด้าน
ระบายออก 1 m/s
สภาวะที่ 4 ความเร็วลมทีเ่ ป่าเข้าตู้ 3 m/s และความเร็วลมด้าน
ระบายออก 2 m/s
โดยการทดลองทัง้ ในชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 จะเริม่ ทําการทดลอง
พร้อมกันในแต่ละวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-17.00 และจะเก็บผลการทดลอง
ทุกๆ 1 ชัวโมง
่
หมายเหตุ
-ไม่มกี ารควบคุมอุ ณหภูมภิ ายในเครื่องอบ ค่าอุณหภูมทิ ่ไี ด้จะ
ขึ้นอยู่ก บั ความเข้มของแสงอาทิตย์ท่กี ระทํา ต่อแผ่นรับแสง ณ เวลา
ต่างๆ โดยอุณหภูมใิ นตูอ้ บจะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 45- 55 องศาเซลเซียส
4.3 ผลการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 1
ในการทดลองนี้ได้มกี ารนํ า เครื่องอบต้นแบบไปตัง้ ไว้ในที่ท่มี ี
แสงแดดส่องถึงตลอดทัง้ วัน เพื่อวัดค่าอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบที่ชนั ้
ต่ า งๆ เทีย บกับ อุ ณ หภู ม ิข องสิ่ง แวดล้อ ม และอุ ณ หภู ม ิข องแผงรับ
ความร้อนตามลําดับ
จากรูปที่ 6, 7 และ 8 เมื่อทําการวัดอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบ
ต้นแบบโดยไม่มกี ารใส่ตวั อย่างการทดลอง เพื่อดูความแตกต่างของ
อุณหภูมแิ ละระยะเวลาการปรับมุม ผลปรากฏว่าทัง้ 3 รูปแสดงผลทีไ่ ม่
ต่างกันมาก จึงสามารถเลือกปรับแผงรับแสงอาทิตย์ทุกๆ 2 ชัวโมงได้
่
เพื่อลดช่วงความถี่ของการปรับแผงรับแสงและเพื่อให้ได้รบั ความเข้ม
แสงเต็มที่ จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมทิ ่แี ผงรับนัน้ จะมีค่าสูงสุดถึง
68 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู ม ิ ภ ายในเครื่ อ งอบมี ค่ า สู ง สุ ด ถึ ง
55 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว นอุ ณ หภู ม ิ ส ิ่ ง แวดล้ อ มมี ค่ า สู ง สุ ด เป็ น
35 องศาเซลเซียส และพบว่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ภายในเครื่องต้นแบบจะมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมประมาณ 15 องศาเซลเซียส โดยที่
ค่าของอุณหภูมขิ องแผงรับความร้อน อุณหภูมภิ ายในตู้อบ จะมีค่าขึน้
ลงตามค่าอุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมด้วยเช่นกัน

รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ (oC) กับระยะเวลาของ
การปรับแผงรับแสงอาทิตย์ทุก 2 ชัวโมง
่

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ (oC) กับระยะเวลาของ
การปรับแผงรับแสงอาทิตย์ทุก 3 ชัวโมง
่
ขัน้ ตอนที่ 2
การทดลองทีส่ ภาวะต่างๆ โดยจะนํ าหมากกลมแป้น มาทดลอง
ทีส่ ภาวะต่างทัง้ 4 สภาวะข้างต้น

รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ (oC) กับ
ระยะเวลาเดินเครือ่ ง (ชัวโมง)
่
ของสภาวะที่ 1

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ (oC) กับระยะเวลาของ
การปรับแผงรับแสงอาทิตย์ทุก 1 ชั ่วโมง
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รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักทีล่ ดลง (กรัม) กับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบ (ชัวโมง)
่
ของสภาวะที่ 1

รูปที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ (oC) กับ
ระยะเวลาเดินเครือ่ ง (ชั ่วโมง) ของสภาวะที่ 3

รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ (oC) กับ
ระยะเวลาเดินเครือ่ ง (ชั ่วโมง) ของสภาวะที่ 2

รูปที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักทีล่ ดลง (กรัม) กับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบ (ชั ่วโมง) ของสภาวะที่ 3

รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักทีล่ ดลง (กรัม) กับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบ (ชัวโมง)
่
ของสภาวะที่ 2

รูปที่ 15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ (oC) กับ
ระยะเวลาเดินเครือ่ ง (ชั ่วโมง) ของสภาวะที่ 4
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รูปที่ 16 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักทีล่ ดลง (กรัม) กับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบ (ชัวโมง)
่
ของสภาวะที่ 4
จากกราฟทีไ่ ด้จากจากการทดลองทีส่ ภาวะทัง้ 4 แบบ (รูปที่ 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16) พบว่าการทดลองทีส่ ภาวะที่ 3 จะทํา
ให้เห็นผลต่างของการแห้งตัวในตูอ้ บกับการตากโดยแสงแดดธรรมชาติ
จะมีค่ า สู ง สุ ด ทัง้ นี้ เ พราะความเร็ ว ลมด้ า นดู ด และด้ า นเป่ า นั ้น มี
ความสัมพันธ์กนั ทําให้สามารถทีจ่ ะดึงความร้อนออกจากแผงรับความ
ร้อนเข้า สู่ตู้อบ พร้อมกับสามารถระบายความชื้นจากผลิตภัณฑ์ออก
ภายนอกตู้อบได้ในปริมาณทีส่ งู เนื่องจากหากไม่มกี ารระบายลมออก
จากตูแ้ ล้ว ก็จะทําให้ปริมาณของการดึงความร้อนจากแผงรับความร้อน
เข้า สู่ ตู้ อ บน้ อ ย เป็ น ผลให้ ก ารระบายความชื้น ออกจากตู้ อ บมีค่ า
ลดน้ อ ยลงเช่นกัน ซึ่ง เป็ น สาเหตุ ทํา ให้ผลิตภัณ ฑ์เ กิด การแห้ง ตัว ช้า
ดัง รูป ที่ 9 และ 10 ตามลํา ดับ แต่ ห ากมีก ารระบายลมออกจากตู้อ บ
มากจนเกินไปก็จะทําให้ความร้อนที่ได้รบั จากแผงรับความร้อนถูกดึง
ออกไปมาก จนเป็ น ผลให้ค วามร้อ นภายในตู้ อ บถู ก ดึง ออกไปเร็ว
จนเกินไป ผลิตภัณฑ์จงึ มีระยะเวลาสัมผัสกับความร้อนน้อยลง เป็ นผล
ให้เกิดการแห้งตัวช้าลง ดังเช่นในรูปที่ 15 และ 16 ตามลําดับ
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5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลอง การปรับมุมองศาของแผงรับแสงทีร่ บั ความร้อน
ในการรับแสง จะได้ความเข้มแสงมากทีส่ ุดทีก่ ระทําต่อแผ่นรับ เมื่อรังสี
แสงตัง้ ฉากกับแผงรับโดยตรง เมื่อทําการวัดอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบ
โดยไม่มกี ารใส่ตวั อย่างการทดลอง เพื่อดูความแตกต่างของอุณหภูม ิ
และระยะเวลาการปรับมุมของแผงรับ ผลปรากฏว่าไม่ต่างกันมาก จึง
เลือกปรับแผงทุกๆ 2 ชั ่วโมง เพื่อลดช่วงความถี่ของการปรับแผงรับ
และเพื่อให้ได้รบั ความเข้มแสงเต็มที่ โดยอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบสูง
กว่าอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส และเมื่อได้
นํ า เครื่อ งต้น แบบไปทํา การอบหมากจริง ก็พ บว่า เมื่อ ได้กํ า หนดให้
ความเร็วของลมทีเ่ ป่าเข้าตูอ้ บคือ 3 m/s แล้ว ความเร็วลมทีเ่ หมาะสม
ของด้านระบายความชืน้ ออกภายนอกตูอ้ บทีจ่ ะทําให้หมากแห้งเร็วทีส่ ุด
สําหรับการทดลองทัง้ 4 กรณีนนั ้ จะมีค่า 1 m/s และยังพบว่าหมากที่
วางอยู่ในตู้อบนัน้ จะแห้งเร็วกว่าหมากทีไ่ ด้ตากแดดธรรมดาประมาณ
1-2 วัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหล
ของกลุ่มเจ็ทหมุนควงที่พุ่งชนพื้นผิว ในการทดลองนี้ได้ใช้เจ็ทที่เป็ น
หัวฉีดแบบท่อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D) 16.5 mm จํานวน 9
ท่อ ทีเ่ รียงกันเป็ น 3 แถว แถวละ 3 ท่อ พุ่งชนตัง้ ฉากกับพืน้ ผิว และใช้
แผ่นบิดที่มรี ะยะพิตช์ต่างๆสอดในท่อเจ็ทเพื่อกําเนิดกระแสหมุนควง
ของเจ็ท สําหรับตัวแปรทีใ่ ช้ในการทดลองประกอบด้วย ระยะจากปาก
ทางออกหัวฉีดถึงพืน้ ผิวพุ่งชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะห่าง
ระหว่างเจ็ท S= 2D, 4D, 6D, และ 8D ระดับของการหมุนควง (Swirl
number) Sw=0.40, 0.62, 0.78, 0.94 และเจ็ทท่อเปล่า(ไม่ใส่แผ่นบิด)
โดยกํา หนดให้ค่า เรย์โ นลด์ข องเจ็ท คงที่ใ นแต่ ล ะการทดลองเท่ า กับ
25,000 (อัตราการไหลของอากาศเท่ากันทุกกรณี) สําหรับการศึกษา
การถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวได้ใช้แผ่นTemperature sensitive liquid
crystal (TLC) วัดการกระจายอุ ณหภูมแิ ละหาการกระจายของ
สัม ประสิท ธิการพาความร้อ นบนพื้น ผิว ที่เ จ็ท พุ่ง ชนด้ว ยเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ภาพ นอกจากนี้ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการไหลบนพืน้ ผิวทีเ่ จ็ทพุง่
ชนโดยใช้เทคนิคฟิ ล์มนํ้ ามัน จากการที่ได้ศกึ ษาพบว่าการใช้กลุ่มเจ็ท
หมุนควงสามารถเพิม่ อัตราการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวที่พุ่งชนได้
โดยเฉพาะกรณีท่รี ะยะจากปากทางออกหัวฉีดถึงพื้นผิวพุ่งชน L=2D
และกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ท S=2D, 4D แต่ในกรณีท่ี L>2D อัตรา
การถ่ายเทความร้อนเฉพาะจุดบนพืน้ ผิวจะลดลงและมีลกั ษณะทีไ่ ม่เป็ น
ระเบียบเมือ่ เทียบกับกรณีของกลุ่มเจ็ทจากท่อเปล่า
Abstract
The flow and heat transfer characteristics of array of swirling
impinging jets on a surface were investigated. The jet flows were
produced by in-line arrangement of 3x3 pipe nozzles which have
16.5 mm in diameter and impinged normally to the surface. Some
twisted tapes with different length of twisted pitch were inserted in
the pipe nozzle to generate swirling jet flow with different swirl
number. The experimental parameters were the distance from
nozzle exit to impinged surface L=2D, 4D, 6D and 8D, jet-to-jet
distance S=2D, 4D, 6D and 8D, swirl number Sw=0.40, 0.62,
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0.78, 0.94 and conventional pipe nozzle at constant jet Reynolds
number of 25,000 (mass flow rate was constant). The
distributions of temperature and convective heat transfer
coefficient on impinged surface were measured using
temperature sensitive liquid crystal (TLC) sheet with image
processing technique. Flow patterns on an impinged surface were
visualized using Oil film technique. The experimental results show
that swirling impinging jets can increase heat transfer rate on
impinged surface in cases of distance from nozzle exit to
impinged surface L=2D and jet-to-jet distance S=2D, 4D.
However, for case of L>2D, the local heat transfer rate on
impinged surface decreases and heat transfer patterns were
complex when compare with conventional impinging jets case.
1. คํานํา
การใช้เ จ็ท พุ่ง ชนพื้นผิวเป็ น กระบวนการแลกเปลี่ย นความร้อ น
ระหว่างเจ็ทของไหลและพืน้ ผิวทีน่ ิยมใช้ในการระบายความร้อนใบพัด
แก๊ ส เทอร์ ไ บน์ ผนั ง ห้ อ งเผาไหม้ อุ ป กรณ์ อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น
เนื่องจากเป็ นวิธที ่ใี ห้อตั ราการถ่ายเทความร้อ นสูงโดยเฉพาะพื้นผิว
บริเวณที่เจ็ทพุ่งชนโดยตรง เหมาะสําหรับงานทีต่ ้องการให้ความร้อน
หรือระบายความร้อนบนพืน้ ผิวอย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้ในการเพิม่ อัตรา
การแลกเปลีย่ นความร้อนในอุปกรณ์ทางความร้อน เช่น อุปกรณ์ระบาย
ความร้อนขนาดเล็กทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (Compact High Intensity
Cooler, CHIC) โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนทีก่ ล่าวมา
จะมีพน้ื ผิวแลกเปลีย่ นความร้อนทีก่ ว้าง จําเป็ นต้องใช้เจ็ทหลายลําหรือ
กลุ่ ม เจ็ท เพื่อ ให้เ พีย งพอต่ อ อัต ราการถ่ า ยเทความร้อ นบนพื้น ผิว
อย่างไรก็ตามปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในเจ็ทกลุ่มคือ จะเกิดการผสมกันระหว่าง
เจ็ททีอ่ ยู่ใกล้กนั เมื่อเจ็ทพุ่งชนผนังก็จะเกิดการผสมกันระหว่างเจ็ทบน
ผนังจากนัน้ เจ็ทก็จะระบายออกนอกบริเวณทีพ่ งุ่ ชน ซึง่ จะมีผลทีต่ ามมา
คือ บริเวณทีเ่ จ็ทผสมกันบนผนังและระบายออกนอกบริเวณทีพ่ งุ่ ชนนัน้
จะมีอตั ราการถ่ายเทความร้อนบนผนังทีต่ ่ํามาก ทําให้การถ่ายเทความ
ั หา
ร้อนบนผนังไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งหลายๆงานวิจยั พยายามที่จะแก้ป ญ
ดังกล่าวโดยศึกษาตัวแปรระยะพุง่ ชนและระยะห่างระหว่างเจ็ท เพือ่ ทีจ่ ะ
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กําหนดตัวแปรที่มอี ตั ราการถ่ายเทความร้อนบนผนังที่สูงและมีอตั รา
การถ่ายเทความร้อนบนผนังทีส่ มํ่าเสมอมากทีส่ ดุ
San และ Lai [1] ได้ทาํ การทดลองใช้เจ็ทกลุ่มพุง่ ชนพืน้ ผิว 5 ลํา
โดยการจัดเรียงหัวฉีดให้ 1 ลําอยูต่ รงกลางและอีก 4 ลําทีเ่ หลือล้อมรอบ
เป็ นสีเ่ หลีย่ มโดยทีด่ า้ นกว้าง ลําเจ็ทจะทํามุมต่อกัน 60o และด้านยาว
ลําเจ็ทจะทํามุม 120o โดยทีค่ ่าเรย์โนลด์ท่ใี ช้ในการศึกษาอยู่ในช่วง
Re=10,000 - 20,000 พบว่าการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวจะขึน้ อยู่กบั
ระยะจากปากทางออกหัว ฉี ด ถึ ง พื้น ผิว พุ่ ง ชน (ระยะพุ่ ง ชน) และ
ระยะห่างระหว่างเจ็ท โดยทีร่ ะยะพุง่ ชน L=8D พบว่าระยะห่างระหว่าง
เจ็ท S=2D จะเหมาะสมทีส่ ุด และในกรณีทร่ี ะยะพุ่งชน L=2D พบว่า
ระยะห่างระหว่างเจ็ท S=3D จะเหมาะสมทีส่ ุด นอกจากนี้ San และ
คณะ [2] ได้ใช้ชุดทดลองรูปแบบเดียวกัน ทําการทดลองในกรณีทป่ี รับ
ค่าเรย์โนลด์ของเจ็ททัง้ หมดให้เท่ากัน และอีกกรณีปรับค่าเรย์โนลด์ของ
เจ็ททีอ่ ยูต่ รงกลางและเจ็ททีอ่ ยูร่ อบให้แตกต่างกัน โดยทดลองในช่วงค่า
เรย์โนลด์ Re=5,000 – 15,000 จากผลการการทดลองพบว่าในกรณีท่ี
กําหนดให้ค่าเรย์โนลด์ของเจ็ทให้เท่ากันทัง้ หมด อัตราการถ่ายเทความ
ร้อนของเจ็ททีอ่ ยู่ตรงกลางจะตํ่ากว่าเจ็ททีอ่ ยู่รอบๆ และกรณีทป่ี รับค่า
เรย์โนลด์ของเจ็ททีอ่ ยู่ตรงกลางและเจ็ททีอ่ ยู่รอบๆให้แตกต่างกัน โดย
ให้คา่ เรย์โนลด์ของเจ็ททีอ่ ยูต่ รงกลางคงทีแ่ ละปรับค่าเรย์โนลด์ของเจ็ทที่
อยู่รอบๆให้สูงขึ้น พบว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทที่อยู่ตรง
กลางจะสูงขึน้ ตามการเพิม่ ค่าเรย์โนลด์ของเจ็ททีร่ อบ
Barata [3] ได้ศกึ ษาเกีย่ วลักษณะการไหลของเจ็ทพุ่งชน 3 ลํา
กรณีทเ่ี รียงเป็ นแถว ผลการทดลองได้เสนอเกี่ยวกับที่มาของการเกิด
กระแสไหลวนขึน้ (Upwash flow) เกิดจากเจ็ท 2 ลําที่อยู่ตดิ กัน
หลังจากเจ็ทพุ่งชนผนังแล้วเจ็ททีไ่ หลบนผนังทีส่ วนทางกันจะเกิดการ
ปะทะกันและไหลจากผนังขึน้ ด้านบน
Brevet และคณะ [4] ได้ศกึ ษาการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวของ
เจ็ทพุ่งชนทีเ่ รียงกันแบบ 1 แถว และ 3 แถว ในแต่ละแถวจะมีเจ็ทเรียง
กัน 3 ลํา โดยจําลองชุดทดลองให้เหมือนลักษณะการระบายความร้อน
ในใบพัดแก๊สเทอร์ไบน์ คือ ปรับให้กระแสลมทิง้ (Spent air) หลังจากที่
เจ็ทพุง่ ชนแล้วไหลไปยังทางออกทางเดียว จากผลการทดลองปรากฏว่า
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสําหรับการจะนํ าไปใช้จะอยู่ในช่วงระยะพุง่ ชน L= 2D5D และในช่วงระหว่างนี้ทร่ี ะยะพุง่ ชน L=3D จะมีอตั ราการถ่ายเทความ
ร้อนสูงสุด และหากมีการเพิม่ ค่าเรย์โนลด์พร้อมกับลดระยะห่างระหว่าง
เจ็ทแล้ว อัตราการถ่ายเทความร้อนมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้
ในงานวิจ ยั นี้ ม ีแ นวคิด ที่จ ะเพิ่ม อัต ราการถ่ า ยเทความร้อ นบน
พื้นผิว โดยเฉพาะบริเ วณที่มอี ตั ราการถ่า ยเทความร้อนตํ่า ที่เ กิดขึ้น
ระหว่างบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนโดยตรง โดยใช้เจ็ทหมุนควงพุ่งชนพื้นผิว
แทนเจ็ทจากท่อเปล่า ในเบือ้ งต้นจะศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและพฤติกรรมการไหลของเจ็ทกลุ่มแบบหมุนควง ในกรณีท่เี จ็ท
อากาศพ่นออกมาจากหัวฉีดแบบท่อ (Pipe nozzle) จํานวน 9 ท่อทีว่ าง
เรียงกัน 3 แถว แถวละ 3 ท่อ พุง่ ชนตัง้ ฉากกับพืน้ ผิว สําหรับการสร้าง
เจ็ทหมุนควงจะสอดแผ่นบิด (Twisted tape) ในท่อเจ็ท ซึง่ ระยะพิตช์
ของเกลียวแผ่นบิดหรือจํานวนรอบทีบ่ ดิ ต่อความยาวแผ่นบิดจะมีผลต่อ
ระดับความหมุนควงของเจ็ท ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ระยะพุง่ ชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะห่างระหว่างเจ็ท S= 2D, 4D,

6D, และ 8D ระดับของการหมุนควง (Swirl number) Sw=0.40,
0.62, 0.78 และ 0.94 และได้ศกึ ษากรณีของเจ็ทท่อเปล่า (ไม่ใส่แผ่น
บิด) เพือ่ เปรียบเทียบกับกรณีเจ็ทแบบหมุนควง ในแต่ละการทดลองจะ
กําหนดให้คา่ เรย์โนลด์ของเจ็ทคงทีเ่ ท่ากับ 25,000 สําหรับวิธกี ารศึกษา
การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวจะใช้แผ่น Temperature sensitive
liquid crystal (TLC) วัดการกระจายอุณหภูมแิ ละการถ่ายเทความร้อน
บนพืน้ ผิว นอกจากนี้จะทําการศึกษาพฤติกรรมการไหลบนพืน้ ผิวทีเ่ จ็ท
พุ่งชนโดยใช้เทคนิคเชิงทัศน์ฟิล์มนํ้ ามัน (Oil film technique) เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะการไหลกับการถ่ายเทความร้อน
2. ชุดการทดลองและวิ ธีการทดลอง
2.1 ชุดทดลอง
รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดของโมเดลการทดลอง ในการทดลอง
จะใช้เจ็ทจากหัวฉี ดที่เป็ นแบบท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D)
16.5 mm จํานวน 9 ท่อ เรียงกัน 3 แถว แถวละ 3 ท่อ กําหนดให้
ระยะห่างระหว่างท่อเจ็ทและระยะระหว่างแถวของเจ็ทเท่ากัน สําหรับ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการทดลองประกอบด้วย ระยะจากปากทางออกหัวฉีดถึง
พืน้ ผิวพุง่ ชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะห่างระหว่างเจ็ท S= 2D,
4D, 6D, และ 8D โดยทีก่ ําหนดให้ค่าเรย์โนลด์ของเจ็ททุกการทดลอง
คงที่ Re=25,000 (ใช้ ค่ า เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางภายในของท่ อ เจ็ท และ
ความเร็วเฉลีย่ ทีป่ ากทางออกของเจ็ทในการคํานวณ)
Y
S/D
S

D

S
S/D

X

L
S

รูปที่ 1 แสดงโมเดลการทดลองและลักษณะการเรียงของท่อเจ็ท

รูปที่ 2 แสดงชุดทดลองทีใ่ ช้ในงานวิจยั
รู ป ที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดของชุ ด ทดลองที่ใ ช้ ใ นงานวิจ ัย นี้
อากาศภายในห้อ งทดลองจะถู ก ดูด ผ่า นโบรเวอร์ท่ีส ามารถควบคุ ม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยอินเวอเตอร์ หลังจากนัน้ อากาศจะไหล
ผ่านออร์รฟิ ิ สเพื่อวัดอัตราการไหล และผ่านไปยังห้องควบคุมอุณหภูม ิ
เจ็ททีม่ ชี ุดฮีตเตอร์ตดิ ตัง้ อยู่ เพือ่ ควบคุมอุณหภูมขิ องเจ็ทอากาศให้คงที่
ก่ อนที่จะเข้า ห้อ งกัก อากาศและผ่านไปยัง ท่ อ เจ็ท ในการทดลองนี้ ท่ี
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ปลายทางออกของท่อเจ็ทจะติดตัง้ ผนังของท่อเจ็ทไว้ดงั แสดงในรูปที่ 3
หลัง จากที่เ จ็ท พุ่ ง ชนผนั ง แล้ว เจ็ท จะไหลออกทางด้า นข้า งในช่ อ ง
ระหว่างผนังของท่อเจ็ทและผนังทีเ่ จ็ทพุ่งชน ชุดทดลองนี้ถูกออกแบบ
ให้สามารถปรับระยะพุง่ ชนและระยะห่างระหว่างเจ็ทได้
2.2 ตัวกําเนิ ดกระแสหมุนควง
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของแผ่นบิดทีส่ ร้างขึน้ และลักษณะของแผ่น
บิดทีส่ อดในท่อเจ็ท แผ่นบิดนี้ทาํ จากแผ่นสเตนเลสแบนมีความหนา 2.5
mm ขนาดความกว้างประมาณ 16.5 mm มีขนาดความยาว 300 mm
บิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา สอดในท่อเจ็ททีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
16.5 mm ยาว 300 mm โดยที่ปลายด้านหนึ่งของแผ่นบิดสอดใน
ลักษณะเสมอกับปากทางออกของท่อเจ็ท และสันของแผ่นบิดทีต่ าํ แหน่ง
ปลายท่อเจ็ทจะอยูใ่ นตําแหน่งแนวดิง่ ดังแสดงในรูปที่ 3 ทุกการทดลอง

รูปที่ 3 แสดงแผ่นบิดทีส่ ร้างขึน้ และลักษณะการสอดแผ่นบิดในท่อเจ็ท
ในงานวิจยั นี้ระดับความแรงของการหมุนควงของเจ็ทจะนิยาม
โดยใช้คา่ Swirl Number (Sw) ซึง่ มีนิยามคือ
Sw =

Gθ
RGn

(1)

ในทีน่ ้ี Gθ คือฟลักซ์โมเมนตัมเชิงมุมตามแนวแกนเจ็ท, Gn คือ ฟลักซ์
โมเมนตัม เชิง เส้น ตามแนวแกนเจ็ท และ R คือ รัศ มีท่อ เจ็ท โดยที่ค่ า
ฟลักซ์ในแต่ละเทอมสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความเร็วเฉลี่ยของเจ็ท
และความเร็วเชิงมุมของเจ็ทได้ดงั นี้ คือ
R
(2)
G = 2π ρ V 2 rdr = π ρV 2 R 2

∫

n

n

n

0

R

Gθ = 2π ∫ ρVnVθ r 2 dr =
0

π ρVn ω R 4
2

(3)

เมือ่ Vn คือความเร็วในแนวแกนของเจ็ททีต่ ําแหน่ งรัศมี (r) ใดๆ, Vθ คือ
ความเร็ว ในแนวสัมผัสของเจ็ท ที่ตํา แหน่ ง รัศ มี (r) ใดๆ, ρ คือ ความ
หนาแน่นของเจ็ท ในทีน่ ้ีจะสมมุตใิ ห้ Vn มีค่าคงทีต่ ลอดแนวรัศมี และให้
่ ลอดแนวรัศมี
Vθ = ω r โดยที่ ω คือความเร็วเชิงมุมมีคา่ คงทีต
ในกรณีท่ใี ช้แผ่นบิด สอดในท่ อ เจ็ท ความเร็ว เชิง มุม ของเจ็ท จะ
คํานวณได้จากจํานวนพิตช์ ( n ) และความยาวแผ่นบิด ( l ) ดังนี้
2πnVn
(4)
ω=
l

จากสมการทัง้ หมด จะได้ความสัมพันธ์ของค่า Swirl number ดังนี้
Sw =

π nR
l

(5)

ซึ่งจากสมการความสัมพันธ์น้ีพบว่า ค่า Swirl number นี้ไม่ขน้ึ กับ
ความเร็วของเจ็ท แต่อย่างไรก็ตามสมการความสัมพันธ์ทไ่ี ด้ขา้ งต้นนี้
ได้มาจากสมมุตฐิ านของกรณีทส่ี มมุตใิ ห้ความเร็วในแกนของเจ็ท และ
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ความเร็วเชิงมุมของเจ็ทคงที่ตลอดทางออกของท่อเจ็ท ซึ่งตามความ
เป็ นจริงแล้ว จะเกิดชัน้ ขอบเขตการไหลบริเวณใกล้ผนังท่อเจ็ท ทําให้
ความเร็วในแกนของเจ็ทและความเร็วเชิงมุมของเจ็ทเปลีย่ นแปลงตาม
ตําแหน่ งรัศมีของท่อเจ็ท ดังนัน้ ค่า Swirl number ทีไ่ ด้จากสมการ
ข้างต้นเป็ นค่าประมาณทางทฤษฎีเท่านัน้ สําหรับค่า Swirl number
จริงนัน้ จําเป็ นต้องหาจากการวัดการกระจายความเร็วในแนวแกนและ
ความเร็วในแนวสัมผัสของเจ็ททีต่ ําแหน่ งรัศมีต่างๆ ทีป่ ากทางออกของ
ท่อเจ็ท ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแผ่นบิดทัง้ หมดทีส่ ร้างขึน้ และ
ค่าประมาณทางทฤษฎีของ Swirl number ของแผ่นบิดแต่ละแบบ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนพิตช์ต่อความยาวและค่า Swirl number
Number of pitch (l=300mm)
Swirl number
5
0.40
8
0.62
10
0.78
12
0.94
2.3 วิ ธี ก ารศึ ก ษาการถ่ า ยเทความร้ อ นบนพื้ น ผิ ว โดยใช้ แ ผ่ น
Temperature sensitive liquid crystal (TLC)
ในการทดลองนี้จะใช้แผ่นสเตนเลสแบบบาง (Stainless foil) ทีม่ ี
ความหนา 0.03 mm เป็ นผนังทีเ่ จ็ทพุ่งชน แผ่นสเตนเลสนี้จะถูกขึงให้
เรียบตึงกับแผ่นพลาสติกหนา 15 mm ทีเ่ จาะหน้าต่างขนาด 220 mm x
220 mm ไว้กลางแผ่น โดยใช้แท่งทองแดงยึดแผ่นสเตนเลสไว้ทงั ้ สอง
ข้าง และแท่งทองแดงทัง้ สองนี้จะต่อเข้ากับขัว้ ของตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า
เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านแท่งทองแดงไปยังแผ่นสเตนเลส จะ
เกิด ความร้อ นขึ้น ทัวทั
่ ง้ แผ่น สเตนเลส ซึ่ง อัตราการเกิด ความร้อ นนี้
สามารถคํานวณได้จากความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
I 2R
(6)
q =
A

เมื่อ I คือ กระแสไฟฟ้ าที่จ่ า ยให้ก ับ แผ่น สเตนเลส R คือ ค่ า ความ
ต้า นทานไฟฟ้ าของแผ่ น สแตนเลส และ A คือ พื้น ที่ข องพื้น ผิว ของ
แผ่นสเตนเลส
สําหรับการกระจายอุณหภูมบิ นพืน้ ผิวทีเ่ จ็ทพุง่ ชนนัน้ จะวัดโดยใช้
แผ่น TLC ติดด้านหลังของแผ่นสเตนเลส (ด้านตรงข้ามกับทีเ่ จ็ทพุง่ ชน)
แผ่น TLC ทีจ่ ะเลือกใช้ในการทดลองนี้จะมีคุณสมบัตเิ ปลีย่ นแปลงสีจาก
สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ํ าเงิน เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ในช่วง 30oC ถึง
35oC ก่อนการทดลองได้ทําการสอบเทียบอุ ณหภูมกิ บั สีท่ปี รากฏบน
แผ่น TLC และได้ใช้เทคนิคการประมวลภาพในการเปลี่ยนข้อมูลสีท่ี
บันทึกด้วยกล้องดิจติ อลเป็ นข้อมูลส่วนประกอบของสีหลัก คือ แดง (R)
เขียว (G) นํ้ าเงิน (B) และเทียบกับข้อมูลอุณหภูมแิ ทนการใช้สายตาผู้
สังเกตในการแยกแยะสีและประมาณค่าอุณหภูม ิ
ในการทดลองนี้ จะใช้เ จ็ทอากาศที่ป ระมาณอุ ณหภูมหิ ้องพุ่ง ชน
พื้น ผิว ที่ม ีฟ ลัก ซ์ ค วามร้อ นคงที่เ พื่อ ระบายความร้อ น สํ า หรับ ค่ า
สัมประสิทธิการพาความร้อน (h) สามารถคํานวณได้จากความสัมพันธ์
ดังต่อไปนี้
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3. ผลการทดลอง
รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการกระจายของ Nusselt number ทีไ่ ด้จาก
การประมวลภาพ โดยรูปที่ 4(a) เป็ นภาพถ่ายของแผ่น TLC แสดงการ
กระจายของอุณหภูมบิ นพื้นผิว และค่า Nusselt number สามารถ
คํานวณได้จากอุณหภูมขิ องแต่ละสีทป่ี รากฏบนแผ่น TLC โดยบริเวณที่
เจ็ทพุง่ ชนโดยตรงจะมีอุณหภูมติ ่าํ และมีค่า Nusselt number ทีส่ งู ส่วน
บริเ วณห่างจากจุดที่เ จ็ทพุ่ง ชนอุ ณหภูมจิ ะสูง ขึ้นและค่า
Nusselt
number จะลดลงตามลําดับ ในรูปที่ 4(b) แสดงการกระจายของค่า
Nusselt number บนพืน้ ผิว โดยวิธเี ลือกเส้นสีเหลืองจากแผ่น TLC ที่
เงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนต่างๆ มาซ้อนกันโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
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(a) ภาพถ่ายของแผ่น TLC
(b) การกระจายของค่า Nu
รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายของอุณหภูมบิ นแผ่น TLC
และการกระจายของ Nusselt number บนพืน้ ผิวทีเ่ งือ่ นไข
2
o
q =300 W/m และ T j = 28.5 C (เจ็ทท่อเปล่า, L=4D, S=8D)
3.1 ผลของระยะพุ่งชนที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิ ว
Nu
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(b) L=4D
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2.4 วิ ธีการศึกษาการไหลของเจ็ทบนผนังโดยใช้เทคนิ คฟิ ล์มนํ้ามัน
(Oil film technique)
ในการทดลองนี้จะศึกษาพฤติกรรมการไหลบนพืน้ ผิวทีเ่ จ็ทพุง่ ชน
โดยใช้เทคนิคเชิงทัศน์ฟิลม์ นํ้ามัน (Oil film technique) การทดลองจะ
ใช้แ ผ่น พลาสติก ใสเป็ น ผนัง ที่เ จ็ท พุ่ง ชนแทนแผ่น สเตนเลส และบน
พืน้ ผิวด้านทีเ่ จ็ทพุ่งชนจะทานํ้ ามันสีขาวทีม่ สี ่วนผสมของพาราฟิ นแบบ
เหลว ผงไททาเนียมไดออกไซด์ และกรดโอเลอิกบางๆ ทั ่วทัง้ พืน้ ผิว
หลังจากนัน้ จะให้เจ็ทพุ่งชนผิวนํ้ ามัน แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
ฟิลม์น้ํามันทีเ่ วลาต่างๆ จากด้านหลังของผนังใสโดยใช้กล้องดิจติ อล

6
4

2

k

ในทีน่ ้ี D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเจ็ท และ k คือสัมประสิทธิ
การนําความร้อนของอากาศ
เส้นแถบแต่ละสีทป่ี รากฏบนแผ่น TLC จะเป็ นเส้นแถบของแต่ละ
อุณหภูมหิ รือเส้น Isotherm และเนื่องจากค่าฟลักซ์ความร้อนบนผนังมี
ค่าคงทีต่ ลอดทัง้ แผ่น ดังนัน้ จากสมการ (7) เส้นแถบแต่ละสีจะเป็ นเส้นที่
มีสมั ประสิทธิการพาความร้อนเท่ากันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ช่วงอุณหภูมขิ องการเปลีย่ นแปลงสีของแผ่น TLC ทีใ่ ช้ในการทดลอง
ค่อนข้างที่จะแคบ (ประมาณ 5oC) เพื่อให้สามารถศึกษาคุณลักษณะ
การถ่ายเทความร้อนทัวทั
่ ง้ พืน้ ผิว ในการทดลองจะควบคุมสภาวะการ
ไหลให้คงเดิม (ระยะพุง่ ชน ระยะห่างระหว่างเจ็ท อัตราการไหลของเจ็ท
และอุณหภูมขิ องเจ็ท) แต่จะทําการเปลีย่ นค่ากระแสไฟฟ้าหรืออัตราการ
เกิดความร้อนบนพื้นผิว เมื่อตําแหน่ งของเส้นแถบสีแต่ละเส้นเปลี่ยน
ตําแหน่ งและหลังจากการกระจายอุ ณหภูมบิ นผนังเข้าสู่สภาวะคงตัว
แล้ว จึงบันทึกภาพแผ่น TLC โดยกล้องดิจติ อล และจะทําการเปลีย่ นค่า
กระแสไฟฟ้าซํ้าอีกจนกระทั ่งเส้นแถบสีเคลื่อนทีท่ วทั
ั ่ ง้ แผ่น ซึง่ เส้นแถบ
สีแต่ละเส้นสามารถนํามาคํานวณค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนได้
และหากนํ า รูปภาพที่บนั ทึกทัง้ หมดมาประมวลผลโดยใช้เทคนิคการ
วิเ คราะห์ ภ าพในคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว จะได้ ข้ อ มู ล การกระจายของ
สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทบนพืน้ ผิว

6
4

Y/D

โดยที่ TLC คืออุณหภูมขิ องพืน้ ผิวพุง่ ชนทีว่ ดั จากแผ่น TLC, T j คือ
อุณหภูมขิ องเจ็ทในห้องกักอากาศ และ Nusselt number บนพืน้ ผิว
คํานวณได้จากความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
h⋅D
(8)
Nu =

ภาพในคอมพิวเตอร์ ในรูปเส้นแต่ละสีจะแสดงค่า Nusselt number ที่
ระดับต่างๆ
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(7)
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(c) L=6D
(d) L=8D
รูปที่ 5 แสดงการกระจายของค่า Nusselt number บนพืน้ ผิวทีเ่ จ็ทจาก
ท่อเปล่าพุง่ ชนทีเ่ งือ่ นไข S=4D
รูปที่ 5 แสดงการกระจายของค่า Nusselt number บนพืน้ ผิวของ
เจ็ทท่อเปล่าทีเ่ งือ่ นไข S=4D และระยะพุง่ ชนต่างๆ จากรูปพบว่าทีร่ ะยะ
พุ่งชน L=2D (รูปที่ 5 (a)) อัตราการถ่ายเทความร้อนจะสูงเฉพาะ
บริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชนโดยตรงเท่านัน้ และเกิดบริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเท
ความร้อนตํ่าขึ้นเป็ นบริเวณกว้างระหว่างบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนโดยตรง
เนื่องจากเจ็ททีอ่ อกจากท่อเจ็ทจะพุ่งชนผนังทันที แต่เมื่อระยะพุ่งชน L
เพิม่ ขึน้ (รูปที่ 5 (b) - 5 (d)) พบว่าพืน้ ทีข่ องบริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเท
ความร้อ นตํ่ า นี้ จ ะลดลงตามลํ า ดับ เนื่ อ งจากเจ็ท แต่ ล ะลํ า จะมีก าร
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ก่อนพุง่ ชนพืน้ ผิว ทําให้การถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิว
สูง ขึ้นเป็ น บริเ วณกว้า ง นอกจากนี้ ย งั พบว่า การถ่า ยเทความร้อ นใน
บริเวณทีเ่ จ็ทพุ่งชนโดยตรงจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อระยะพุ่งชนเพิม่ ขึน้
ด้วย
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(c) L=6D
(d) L=8D
รูปที่ 6 แสดงลักษณะการกระจายของค่า Nusselt number บนพืน้ ผิวที่
เจ็ทหมุนควง Sw=0.78 พุง่ ชนทีเ่ งือ่ นไข S=4D
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(c) Sw=0.62
(d) Sw=0.78,
รูปที่ 7 แสดงผลของระดับความหมุนควงทีม่ ตี ่อการกระจายของค่า
Nusselt number บนพืน้ ผิวทีเ่ งือ่ นไข S=2D, L=4D
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(a) ท่อเปล่า
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3.2 ผลของระดับความหมุนควงที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนบน
พืน้ ผิวที่ระยะห่างระหว่างเจ็ทต่างๆ
รูปที่ 7 ถึงรูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลของระดับความหมุน
ควง (Swirl number, Sw) ทีม่ ตี ่อการกระจายของค่า Nusselt number
บนพืน้ ผิวทีร่ ะยะพุง่ ชน L=4D สําหรับกรณีระยะห่างระหว่างเจ็ท S=2D,
4D และ 8D
กรณีทเ่ี งือ่ นไข S=2D, L=4D (รูปที่ 7) อัตราการถ่ายเทความร้อน
ของเจ็ทบนพืน้ ผิวทีเ่ งื่อนไข Sw=0.40 จะเพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับกรณี
ของเจ็ทท่อเปล่า โดยเฉพาะบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน (เปรียบเทียบรูปที่ 7
(a) และ 7(b)) แต่ในกรณีทเ่ี พิม่ ค่า Sw>0.40 (รูปที่ 7 (c) และ 7(d))
อัตราการถ่ายเทความร้อนเฉพาะจุดบนพืน้ ผิวจะลดลงและมีลกั ษณะที่
ไม่เป็ นระเบียบมากขึน้ เนื่องจากเกิดจากการผสมกันระหว่างเจ็ทก่อน
พุง่ ชนซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างรุนแรงเมือ่ Sw เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในกรณีน้ีทม่ี ี
ระยะห่างระหว่างเจ็ท S น้อย
ในกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ท S=4D (รูปที่ 8) การใช้เจ็ทหมุน
ควงที่เงื่อนไข Sw=0.40 แทนเจ็ทจากท่อเปล่าสามารถช่วยเพิม่ อัตรา
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รูปที่ 6 แสดงลักษณะการกระจายของค่า Nusselt number บน
พื้นผิว ในกรณีท่ใี ช้เจ็ทหมุนควงที่ Sw=0.78 แทนเจ็ทจากท่อเปล่า ที่
เงือ่ นไข S=4D จากรูปนี้พบว่าทีร่ ะยะพุ่งชน L=2D (รูปที่ 6 (a) ) จะ
สามารถสังเกตบริเวณที่เจ็ทหมุนควงแต่ละลําพุ่งชนพื้นผิวได้ชดั เจน
และหากเปรีย บเทียบกับกรณี ของเจ็ท จากท่อ เปล่า พบว่า อัต ราการ
ถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในบริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชนโดยตรงและ
บริเวณรอบๆ ที่มกี ารถ่ายเทความร้อนตํ่าจะมีพ้นื ที่ลดลง แต่เมื่อเพิม่
ระยะพุง่ ชน L (รูปที่ 6 (b) – 6 (d)) พบว่าลักษณะการถ่ายเทความร้อน
บนพืน้ ผิวจะไม่เป็ นระเบียบ ซึง่ เป็ นผลมาจากการผสมกันระหว่างเจ็ท
หมุนควงที่อยู่ติดกันก่อนพุ่ง ชนพื้นผิว ทํา ให้มอี ตั ราการถ่ายเทความ
ร้อนลดลงเมื่อเทียบกับกรณีของเจ็ทจากท่อเปล่าที่มอี ตั ราการถ่ายเท
ความร้อนสูงบริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชนโดยตรง
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การถ่ายเทความร้อนในบริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชนโดยตรงได้ แต่ไม่สามารถลด
บริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเทความร้อนตํ่าทีเ่ กิดขึน้ ได้ และเมือ่ เพิม่ ค่า Sw
พบว่าลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวไม่เป็ นระเบียบ
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(c) Sw=0.62
(d) Sw=0.78
รูปที่ 8 แสดงผลของระดับความหมุนควงทีม่ ตี ่อการกระจายของค่า
Nusselt number บนพืน้ ผิวทีเ่ งือ่ นไข S=4D, L=4D
สําหรับในกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ทเพิม่ ขึน้ เป็ น S=6D (รูปที่ 9)
สามารถสังเกตบริเวณทีเ่ จ็ทแต่ละลําพุ่งชนได้ชดั เจนทุกเงื่อนไขระดับ
ความหมุนควง และอัตราการถ่ ายเทความร้อนบนพื้นผิว โดยเฉพาะ
บริเวณทีเ่ จ็ทพุ่งชนโดยตรงจะเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ระดับความหมุนควงของ
เจ็ท แต่ในบริเวณรอบๆจะพบบริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเทความร้อนตํ่า
เป็ นบริเวณกว้าง ซึง่ ระดับความหมุนควงของเจ็ทจะมีผลต่อลักษณะการ
ถ่ายเทความร้อนในบริเวณนี้
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(c) Sw=0.62
(d) Sw=0.78
รูปที่ 9 แสดงผลของระดับความหมุนควงทีม่ ตี ่อการกระจายของค่า
Nusselt number บนพืน้ ผิวทีเ่ งือ่ นไข S=6D, L=4D
3.3 ลักษณะการไหลของเจ็ทบนพืน้ ผิว
รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างผลการศึกษาการไหลของเจ็ทบนพื้นผิว
ด้วยวิธฟี ิ ล์มนํ้ ามันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกรณีของเจ็ทจากท่อเปล่า
และเจ็ทแบบหมุนควง จากรูปบริเวณทีเ่ ป็ นสีขาวจะเป็ นบริเวณทีม่ ฟี ิล์ม
นํ้ามันเคลือบอยู่ และบริเวณสีดาํ เป็ นพืน้ ผิวของผนังทีฟ่ ิลม์ นํ้ามันถูกเจ็ท
พัดพาออกไปหมด จากภาพถ่ายของฟิ ล์มนํ้ ามันจะสามารถสังเกตการ
ไหลของบริเวณต่างๆ บนพืน้ ผิวได้ ตําแหน่ งทีเ่ จ็ทแต่ละลําพุง่ ชน (หรือ
Stagnation point) จะสังเกตได้วา่ มีฟิลม์ นํ้ามันเป็ นบริเวณสีขาวเกาะติด
อยู่ ส่วนบริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชน (Stagnation region) จะเป็ นบริเวณทีฟ่ ิ ลม์
นํ้ ามันถูกพัดพาออกไปรอบๆ จากจุดที่เจ็ทพุ่งชน จะเห็นเป็ นบริเวณ
ของผนังสีดําไม่มนี ้ํ ามันเกาะติดเป็ นบริเวณที่มอี ตั ราการถ่ายเทความ
ร้อนสูง และบริเวณของเจ็ทผนัง (Wall jet region) เป็ นบริเวณทีเ่ จ็ท
เปลี่ยนเป็ นการไหลบนผนัง ในบริเวณนี้ฟิล์มนํ้ ามันถูกพัดพาออกไป
บางส่วนจากพื้นผิว สามารถเห็นเป็ นบริเวณที่เห็นเป็ นสีขาวสลับสีดํา
และบริเวณทีม่ นี ้ํ ามันสีขาวสะสมอยู่ระหว่างบริเวณทีเ่ จ็ทพุ่งชนจะเป็ น
บริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเทความร้อนตํ่า
รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลของเจ็ทหมุนควงทีม่ ตี ่อการไหล
ในกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ท S=2D และ S=8D ทีเ่ งือ่ นไข L=2D จาก
รูปพบว่าในกรณีทเ่ี งื่อนไข S=2D บริเวณทีน่ ้ํ ามันถูกพัดพาออกจากผิว
ทีเ่ จ็ทหมุนควงพุง่ ชนจะกว้างกรณีของเจ็ทท่อเปล่า และผลของการหมุน
ควงของเจ็ทช่วยลดบริเวณทีน่ ้ํามันสะสมหรือบริเวณทีม่ อี ตั ราการถ่ายเท
ความร้อนตํ่า สําหรับกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ท S=8D พบว่าผลของ
การหมุนควงของเจ็ทจะมีผลต่อการไหลในบริเวณทีเ่ จ็ทพุ่งชนเท่านัน้
แต่มผี ลต่อบริเวณทีม่ นี ้ํามันสะสมอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ ผลเหล่านี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทบนพืน้ ผิว
3.4 สรุปผลการทดลอง
(1) ทีร่ ะยะพุง่ ชน L=2D การใช้กลุ่มเจ็ทหมุนควงพุง่ ชนพืน้ ผิวแทนเจ็ท
จากท่อเปล่าจะสามารถเพิม่ อัตราการถ่ายเทความร้อนในบริเวณที่
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เจ็ทแต่ละลําพุ่งชนได้ แต่หากเพิม่ ระยะพุ่งชน L จะทําให้ลกั ษณะ
การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวซับซ้อนไม่เป็ นระเบียบ เนื่องจาก
เกิดการผสมกันระหว่างเจ็ทหมุนควงทีอ่ ยูต่ ดิ กันก่อนพุง่ ชนพืน้ ผิว
(2) ในกรณีทร่ี ะยะห่างระหว่างเจ็ทมีค่าน้อย S=2D, 4D การใช้เจ็ทหมุน
ควงแทนเจ็ทจากท่อเปล่าจะสามารถช่วยลดพืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ อี ตั รา
การถ่ายเทความร้อนตํ่าระหว่างบริเวณทีเ่ จ็ทพุง่ ชนได้ แต่ในกรณีท่ี
ระยะห่างระหว่างเจ็ทเพิม่ สูงขึน้ S=6D, 8D เจ็ทหมุนควง จะมีผล
ต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนในบริเวณนี้เพียงเล็กน้อย และไม่
สามารถช่วยเพิม่ อัตราการถ่ายเทความร้อนในบริเวณระหว่างทีเ่ จ็ท
พุง่ ชนได้
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(c) ท่อเปล่า, S=8D
(d) Sw=0.40, S=8D
รูปที่ 10 แสดงผลการศึกษาการไหลของเจ็ทบนพืน้ ผิวด้วยวิธฟี ิลม์
นํ้ามัน (L=2D)
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Drying kinetics of chopped coconut dried with circulating fluidized bed technique
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บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานวิ จั ย นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาจลนพลศาสตร ข องการ
อบแห ง มะพร า วขู ด ด ว ยเครื่ อ งอบแห ง ฟลู อิ ไ ดซ เ บดแบบหมุ น เวี ย น
พารามิเตอรที่ทําการศึกษา คือ ความสูงเบด ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนในชวง
10-30 เซนติเมตร และอุณหภูมิของอากาศอบแหงในชวง 80-100 องศา
เซลเซี ย ส ความเร็ ว ของอากาศในส ว นที่ ก อ ให เ กิ ด ฟลู อิ ไ ดเซชั น ถู ก
กําหนดใหคงที่เทากับ 2.5 เมตรตอวินาที และอากาศสวนที่ 2 คิดเปน
สัดสวนโดยมวลเทากับ 0.4 จะทําการอบแหงมะพราวที่ความชื้นเริ่มตน
110 เปอร เ ซ็ น ต ม าตรฐานแห ง จนกระทั่ ง เหลื อ ความชื้ น สุ ด ท า ย 3
เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้น
ของอุ ณ หภู มิ อ ากาศอบแห ง เป น ผลให อั ต ราการอบแห ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในขณะที่ ก ารเพิ่ ม ความสู ง ของเบดทํ า ให ต อ งใช เ วลาในการอบแห ง
เพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาของการอบแหงจนกระทั่งเหลือความชื้นสุดทาย
ตามที่ตองการจะใชเวลาอยูในชวง 6-30 นาที ขึ้นกับเงื่อนไขของการ
ทดลอง

dry product to a desired level was found to be 6-30 min
depending on operating conditions.
Keywords: chopped coconut / circulating fluidized bed /
convective heat transfer / drying

1. บทนํา
จุดมุงหมายหนึ่งในการผลิตอาหารใหมีคุณภาพที่ดีแลว บางครั้ง
อาจจะตองคํา นึกถึงในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในการ
ผลิต โดยทั่วไปการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหารมีอยู
หลากกหลายวิธี วิธีที่งายที่สุดคือ การตากแดด [1] ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใช
กันอยางกวางขวาง เนื่องจากมีตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา และสะดวก
แตมีขอเสียในเรื่องของสิ่งเจือปนคอนขางสูง และตองพึ่งพาสภาวะของ
อากาศที่เอื้ ออํานวยดวย ดัง นั้นจึง สง ผลให มีการพัฒนาและปรับปรุ ง
กรรมวิธีในกระบวนการผลิตหรือวิธีการตางๆ ขึ้นมาอีกหลายรูปแบบ
อาทิเชน การอบแหงแบบถาด [2] การอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ การ
คําสํ าคัญ : การอบแหง/การถายเทความรอน/ฟลูอิไดซ เบดแบบ อบแหงแบบดรัม และการอบแหง แบบฟลู อิไดซ เบด ซึ่ง วิธี การตางๆ
หมุนเวียน/มะพราวขูด
ต า งก็ เ ป น วิ ธี ที่ ช ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ รวมไปถึ ง การลด
ระยะเวลาในการอบแหงใหสั้นลงเพื่อที่จะประหยัดพลังงาน และสามารถ
Abstract
เก็บรักษาไดนานที่สุด แตในที่นี้จะขอกลาวถึง เทคนิคที่เพิ่มอัตราการ
The objective of this research is to study the drying kinetics ถายเทความรอนไดดี และชวยใหผลิตภัณฑมีการสัมผัสกันกับอากาศได
of chopped coconut in a circulating fluidized bed dryer. ดีมากยิ่งขึ้น และความชื้นของผลิตภัณฑคอนขางจะสม่ําเสมอเมื่อเทียบ
Experiments were conducted at bed depths of 10, 20 and 30 cm, กับวิธีการอื่นๆ วิธีการแบบนี้เราจะเรียกวา การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิ
and operating temperature of 80, 90 and 100oC. Fluidizing air ไดซเบด [3-4]
velocity and secondary air mass fraction were held unchanged at
อย างไรก็ ตามจากงานวิจัย ที่ ผานมาพบวา ป ญหาในการนํ า เอา
2.5 m/s and 0.4, respectively. Chopped coconut was dried from มะพราวขูดมาใชในเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด [5] จะพบปญหา
about 110% d.b. to approximately 3% d.b. Increasing drying การจับตัวกันเปนกอนของมะพราวและจะเกิดการไหมในบริเวณที่จับตัว
temperature contributed to enhance drying rate while increase in กั น ซึ่ ง ในการแก ป ญ หาเบื้ อ งต น ในเครื่ อ งอบแห ง แบบฟลู อิ ไ ดซ เ บด
bed depth had an adverse effect on drying rate. Time required to สามารถที่จะเพิ่มความเร็วของอากาศในสวนที่กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชัน
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เพื่อใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน แตในการเพิ่มความเร็วของอากาศจะ
ส ง ผลให ม ะพร า วบางส ว นเกิ ด การหลุ ด ลอยออกจากห อ งอบแห ง
เนื่องจากความสูงของอบแหงไมเพียงพอ ดังนั้นจึงมีการใชเทคนิคฟลูอิ
ไดซ เ บดแบบหมุ น เวี ย นที่ มั ก จะใช ค วามเร็ ว ของอากาศในส ว นที่
ก อ ให เ กิ ด ฟลู อิ ไ ดซ เ ซชั น สู ง เพื่ อ ให ม ะพร า วขู ด ที่ ห ลุ ด ออกจากห อ ง
อบแหงที่ถูกลําเลียงเขาสูไซโคลน แลวหมุนเวียนกลับเขาสูหองอบแหง
ซึ่งลักษณะของเครื่องอบแหงจะมีการจายอากาศเขาสูหองอบแหง 2
สวน คือ ในสวนที่ 1 เปนอากาศในสวนที่กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชัน และ
ในสวนที่ 2 เปนสวนที่ทําการลําเลียงมะพราวที่ผานไซโคลนเวียนกลับ
เขาไปในหองอบแหงในแนวสัมผัสกับหองผนังหองอบแหง และยังชวย
เพิ่มการสัมผัสกับอากาศในหองอบแหงใหมากขึ้นดวย ซึ่งจะกลายเปน
อีกกระบวนการหนึ่งที่ไวในการแกปญหาการเกาะตัวของมะพราวขูด
1.1 ความชื้นในวัสดุ
ความชื้นเปนตัวบอกปริมาณของน้ําที่มีอยูในวัสดุเมื่อเทียบกับมวล
ของวัสดุชื้นหรือแหง ความชื้นในวัสดุสามารถแสดงได 2 แบบ คือ
1.ความชื้นมาตรฐานเปยก
Mw =

w−d
w

(1)

พลาสติกที่มีสารดูดความชื้นอยูภายใน โดยที่ มะพราวขูดที่ใชในการ
ทดลองมีความชื้นเริ่มตนที่ 110±5 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง ซึ่งมีขนาด
เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของมะพราวขูดอยูที่ 2.28 มิลลิเมตร ซึ่ง
สามารถหาไดจากไดโดยใชเครื่อง Sieve analysis ในการวิเคราะห
2.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง
Outlet air

Cyclone

Drying
chamber

Return particle

Secondary air + Particle
Bed depth

Air distributor

2.ความชื้นมาตรฐานแหง
Md =

w−d
d

(2)

Stiring blade
Secondary air

เมื่อ w คือ มวลของวัสดุ, kg และ d คือ มวลของวัสดุแหง (ไมมี
ความชื้น), kg
1.2 ปรากฏการณฟลูอิไดเซชัน
เปนกระบวนการที่ ของแข็ ง ซึ่ ง มีรูป รา งลัก ษณะเปนเม็ ด หรื อ ชิ้ น
สัมผัสกับของไหลแลวเม็ดของแข็งเหลานี้จะมีคุณสมบัติคลายของไหล
ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากเม็ ดหรื อชิ้ น ของแข็ ง ดั ง กล า ว โดยเริ่ ม จะถู ก วางไว บ น
ตะแกรงในหอทดลองที่มักจะมีรูปรางเปนทรงกระบอก ของไหลที่ใชก็จะ
มีกาซ หรือของเหลว ปลอยใหผานมาทางดานลางของตะแกรงที่รองรับ
เม็ดของแข็งของไหลจะผานชั้นเม็ดของแข็ง แลวไหลออกทางสวนบน
ของหอทดลอง เมื่อเพิ่มความเร็วของไหลใหมากขึ้นเรื่อยๆ จะทําใหเม็ด
ของแข็งขยับตัว และลอยขึ้นเปนอิสระไมเกาะติดกัน เม็ดของแข็งที่อยู
ในลักษณะแบบนี้ จะมีพฤติกรรมคลายกับของไหล กลาวคือ มีการไหล
หมุนเวียนของเม็ดของแข็งภายในหอทดลอง เราจึงเรียกเม็ดของแข็งใน
ลักษณะนี้วา ฟลูอิไดเซชัน

Fluidizing / Primary air

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน

รูปที่ 1 แสดงการติดตั้งอุปกรณการทดลองของเครื่องอบแหงแบบ
ฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน โดยเครื่องอบแหงที่ใชในการทดลองเปน
เครื่องที่นําจุดดอยของของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดมาปรับปรุง
และแก ไ ข ห อ งอบแห ง จะทํ า มาจากอะคริ ลิ ก ใสมี ข นาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 21 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร ทางออกของหอง
อบแห ง จะทํ า การติ ด ตั้ ง ชุ ด ไซโคลน เพื่ อ ให อ นุ ภ าคถู ก ลํ า เลี ย งเข า สู
ไซโคลนแลวหมุนเวียนกลับเขาสูหองอบแหง สําหรับอากาศที่หมุนเวียน
ภายในระบบจะใชพัดลมขนาด 2 แรงมา โดยที่ลักษณะของการจา ย
อากาศจะแบ ง ออกเป น 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 เป น อากาศในส ว นที่
ก อ ให เ กิ ด ฟลู อิไ ดซเ ซชั น และในส ว นที่ 2 เป นส ว นที่ ทํ า การลํ า เลี ย ง
มะพราวที่ผานไซโคลนเวียนกลับเขาไปในหองอบแหงในแนวสัมผัสกับ
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
หองผนังหองอบแหง และใหความรอนดวยขดลวดความรอนขนาด 8
2.1 วัสดุที่ใชในการทดลอง
กิ โ ลวั ต ต โดยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องอากาศด ว ยชุ ด ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
มะพราวที่ทําการปลอกเปลือกออกแลวนํามาผาครึ่ง จากนั้นนําลง (Temperature controller) และวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขาไปแชในน้ําสะอาดที่ผสมกับสารคลอรีนในอัตราสวนผสม ผงปูนคลอรีน ออกห อ งอบแห ง และอากาศภายนอก ทํ า ได โ ดยการวั ด อุ ณ หภู มิ
3.5 กรัม ตอน้ํา 10 ลิตร เปนเวลา 15 นาที เพื่อใชในการฆาเชื้อโรค [3] กระเปาะแหงและอุณหภูมิกระเปาะเปยก รวมไปถึงทําการตรวจสอบ
แลวนํามะพราวไปขูดเอาเฉพาะเนื้อที่เ ปนสีขาว และนํา ใสก ลอ ง ค า ที่ ไ ด กั บ เครื่ อ งมื อ วั ด ความชื้ น สั ม พั ท ธ ซึ่ ง มี ค วามแม น ยํ า ±2
เปอรเซ็นตของคาที่อานไดครั้งหลัง และภายในหองอบแหงจะทําการ
รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22
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3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิของอากาศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นมะพราวขูด
รูปที่ 2-4 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของ
มะพราวขูดที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ 100oC ที่ระดับความสูงของ
เบด 10, 20 และ 30 เซนติเมตร พบวาในชวงแรกของการทดลอง
ความชื้นของมะพราวจะคอยๆ ลดลงอยางชา เนื่องจากมะพราวขูดที่อยู
ภายในหองอบแหงจะยั งไมเกิดการแตกตัวกันของอนุภาค (การเกิ ด
ปรากฏการณฟลูอิไดซเซชันยังไมสมบูรณ) โดยการอบแหงมะพราวขูด
จะถูกแบงออกเปน 2 ชวง คือ ในชวงอัตราการอบแหงคงที่ (constant
rate drying) ซึ่งการลดลงของความชื้นจะกําหนดดวยปจจัยจาก
ภายนอก อาทิเ ชน อุณหภูมิ ความเร็ วลม และความชื้นสัมพัทธ ของ
อากาศ และหลังจากนั้นการอบแหงจะอยูในชวงของอัตราการอบแหง
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ตารางที่ 1 เวลาที่ใชในการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
ความสูงเบด (cm)

อุณหภูมิ (oC)
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Moisture content (%d.b.)

3. ผลที่ไดจากการทดลอง
เครื่ อ งอบแห ง ฟลู อิ ไ ดซ เ บดแบบหมุ น เวี ย นจะเหมาะสํ า หรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ลั ก ษณะที่ เ กาะกั น เป น ก อ น อาทิ เ ช น มะพร า ว โดย
ลักษณะของมะพราวมักจะเกิดการจับตัวและเกาะตัวกันเปนกอนขณะ
ทําการอบแหง ในสวนที่เกิ ดการเกาะและจับตัวกันเปนก อนคิดเป น
ปริมาณมวล 25 เปอรเซ็นตของมวลแหงทั้งหมด [5] ซึ่งเปนเหตุผลให
การอบแหงแบบนี้ที่มักจะใชความเร็วของอากาศที่คอนขางสูงกวาการ
อบแห ง แบบฟลู อิ ไ ดซ เ บด (ความเร็ ว ที่ มี ค า สู ง กว า ความเร็ ว ต่ํ า สุ ด ที่
กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน) เพื่อที่จะชวยทําใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน
ซึ่งสามารถที่จะนําไปประยุกตกับผลิ ตภัณ ฑที่ มีลัก ษณะยึ ดจับกั นได
และอากาศในสวนที่ 2 ที่ทําการจายในแนวสัมผัสกับหองอบแหงยังเปน
ตัวหนวงหรือชวยใหระยะเวลาในการอบแหงมะพราวขูดในหองอบแหง
เป น ไปได น านเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ด ว ย แต ใ นของการอบแห ง ช ว งแรกจะพบ
ปญหาในเรื่องของการกระจายตัวของอนุภาค (ไมสามารถเกิดฟลูอิไดเซ
ชันไดอยางสมบูรณ) แลวมะพราวภายในหองอบแหงจะเกิดการเกาะตัว
กันเปนกอนและเกิดการไหมเกิดขึ้นได ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการเพอ
เพิ่มการติดตั้งชุดใบกวนภายในหองอบแหง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแกปญหาการเกาะตัวของมะพราว

ลดลง (falling rate drying) โดยการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในการ
อบแหงจะทําใหการถายเทความรอนจากอากาศไปยังผลิตภัณฑมาขึ้น
อัตราการอบแหงก็จะสูง และสงผลใหเวลาที่ใชในการอบแหงจนกระทั่ง
เหลือความชื้นสุดทายที่ 3 %d.b. มีคาสั้นลงดวย เวลาที่ใชในการ
อบแหงจะแสดงในตารางที่ 1
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 10 เซนติเมตร)

Moisture content (%d.b.)

ติดตั้งชุดใบกวนเพื่อปองกันการเกาะตัวกันเปนกอนของมะพราวขูดเพิ่ม
เขาไปอีกดวย
ในการทดลองจะทําการปรับเปลี่ยนความสูงของเบดที่ 10, 20 และ
30 เซนติเมตร แลวทําการปรับเปลี่ยนที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ
100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําการปรับความเร็วของอากาศคงที่ โดย
ความเร็วของอากาศสวนที่ 1 มีคา 2.5 เมตรตอวินาที และความเร็วของ
อากาศในสวนที่ 2 มีคาคิดเปน 40 เปอรเซ็นตของอากาศสวนที่ 1 ทํา
การอบแหงมะพราวขูดที่มีความชื้นเริ่มตน 110±5 เปอรเซ็นตมาตรฐาน
แห ง จนกระทั่ ง เหลื อ ความชื้ น สุ ด ท า ยอยู ที่ ป ระมาณ 3 เปอร เ ซ็ น ต
มาตรฐานแหง โดยจะทําการสุมตัวอยางทุกๆ 30 วินาที ในชวง 2 นาที
แรก ทุกๆ 1 นาที ในชวง 5-10 นาที และทุกๆ 5 นาที ในชวง 10-30
นาที ตัวอยางที่เก็บไดจะถูกทําใหเย็นลงและเก็บไวในถุงพลาสติกพรอม
ปดผนึกดวยความรอน แลวนําไปหาความชื้นโดยการนําเขาตูอบไฟฟา
ที่อุณหภูมิ 103oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 20 เซนติเมตร)

รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22
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รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 30 เซนติเมตร)
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6

รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
ความสูงของเบดตางๆ (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)
3.2 อิทธิพลของความสูงของเบดทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นมะพราวขูด
รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราว
ขูดที่ความสูงของเบดตางๆ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ 100 องศา
เซลเซียส จะพบวาความสูงของเบดมีคามากขึ้นจะสงผลใหพลังงานที่
ใหกับผลิตภัณฑของแตละอนุภาคมีคานอยลง จึงสงผลใหการลดลงของ
ความชื้นที่ความสูงเบด 30 เซนติเมตร จึงมีอัตราการอบแหงที่นอยกวา
ที่เงื่อนไขความสูงของเบดที่ต่ํากวา
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รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธที่ออกจากหอง
อบแหงที่เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ความสูงของเบด 10 เซนติเมตร)
เมื่อทําการพิจารณาอุ ณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพันธที่
ออกจากห อ งอบแห ง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5 พบว า ในช ว งแรกของการ
อบแหงหรือในชวงของอัตราการอบแหงคงที่อุณหภูมิของอากาศที่ออก
จากห อ งอบแห ง จะคอ นข า งต่ํ า กว า อากาศก อ นเข า ห อ งอบแห ง และ
ความชื้นสัมพัทธของอากาศจะมีคอนขางสูง เนื่องจากใชพลังงานความ
รอนในการระเหยน้ําคอนขางมาก เพราะมะพราวยังมีความชื้นที่สูงอยู
หลั ง จากนั้ น อุ ณ หภู มิ ข องอากาศจะค อ ยๆ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จนกระทั่ ง มี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ ซึ่งจะสอดคลองกับความชื้นที่
จะค อ ยๆ ลดลง ส ว นความชื้ น สั ม พั ท ธ ข องอากาศจะค อ ยๆ ลดลง
จนกระทั่งมีคาเทากับความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขาหองอบแหง
และที่ ระดับ ความสู ง 20 และ 30 เซนติ เ มตร อุ ณ หภู มิแ ละความชื้ น
สัมพัทธที่ทางออกหองอบแหงก็จะมีลักษณะคลายคลึงกับกราฟที่แสดง
ในรูปที่ 5

4. สรุปผลการทดลอง
ลั ก ษณะของเครื่ อ งอบแห ง แบบฟลู อิไ ดซ เ บดแบบหมุน เวี ย นจะ
เหมาะสําหรับผลิตภัณฑมะพราว โดยลักษณะของมะพราวมักจะเกิด
การเกาะตั ว กั น เป น ก อ นขณะทํ า การอบแห ง ซึ่ ง เป น เหตุ ผ ลให ก าร
อบแหงแบบนี้ ที่ใชค วามเร็วของอากาศที่ คอ นขางสูง กว าการอบแห ง
แบบฟลู อิ ไ ดซ เ บด (มั ก จะใช ค วามเร็ ว มากกว า ความเร็ ว ต่ํ า สุ ด ที่
กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน) เพื่อที่จะชวยทําใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน
และในสวนของมะพราวที่ยังคงมีความชื้นสูงอยูที่เกิดการหลุดออกจาก
หองอบแหงก็จะถูกลําเลียงใหผานชุดไซโคลนเวียนกลับเขาสูหองอบใน
แนวสัมผัสของอากาศ (เพื่อชวยลดปญหาของมะพราวที่หลุดลอยออก
จากหองอบแหงที่ ยัง คงมีค วามชื้นเหลืออยู) และยัง เปนการเพิ่มการ
ปนปวนและการสัมผัสกันของอากาศกับผลิตภัณฑ พรอมทั้งการจาย
อากาศในลั ก ษณะของอากาศที่ สั ม ผั ส กั บ ห อ งอบแห ง ยั ง ช ว ยทํ า ให
ระยะเวลาที่มะพราวอยูในหองอบแหงไดนานเพิ่มขึ้นอีกดวย จึงทําให
การลดลงของความชื้นเปนไปไดเร็ว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการ
สนับสนุนเงินทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความหนาของ
ชั้นเบดที่มีตอการอบแหงพริกแบบตอเนื่องโดยใชเทคนิคฟลูอิดไดซเบด
ซึ่งทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วลมรอน 4.0 5.0 และ 6.0 เมตรตอวินาที ชั้นเบดที่ความสูง 2
3 4 และ 5 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งทดสอบโดยใชหองอบแหง
ขนาด กวาง 0.3 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 0.5 เมตร จากการทดลองที่
ชั้นเบดสูง ๆ จะใชเวลาในอบแห งมากกวาชั้ นเบดที่ต่ํากวาเนื่ องจาก
น้ําหนักและความชื้นของพริกที่เวลาเดียวกัน ชั้นเบดสูงจะมีการลดลง
ของน้ําหนักที่ชากวา ชั้นเบดต่ํากว า ซึ่ งเมื่ อความสูง เบดเพิ่มขึ้น 1.5
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มขึ้น 1.25 เทา เมื่อความสูงเบดเพิ่มขึ้น 2
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มขึ้น 1.33 เทา เมื่อความสูงเบดเพิ่มขึ้น 2.5
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มขึ้น 1.46 เทา และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอบแหงจะพบวามีคาใกลเคียงกัน และจะไดจุดที่
เหมาะสมแตล ะชั้นเบดที่อุณ หภูมิในห อ งอบ 90
องศาเซลเซี ย ส
ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยใชความชื้นมาตรฐานพริกแหง
ของ มอก.456-2526 ที่ความชื้น 13% ดังนี้ ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตร
น้ําหนักเริ่มตนที่ 540 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 135 นาที ที่ชั้นเบด
ที่ 3 เซนติเ มตรน้ําหนักเริ่มต นที่ 790 กรัม จะใชเวลาในการอบพริ ก
181 นาที ที่ชั้นเบดที่ 4 เซนติเมตรน้ําหนักเริ่มตนที่ 1300 กรัม จะใช
เวลาในการอบพริก 224 นาทีที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตรน้ําหนักเริ่มตนที่
1700 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 239 นาที
Abstract

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

This study is aimed at studying the effect of bed thickness
on continuous chili drying by using fluidized bed technique, The
size of the drying room is 0.3 meters wide, 1 meter long and 0.5
meter high. Testing temperature is 80, 90 and 100 degrees
Celsius. The velocity of hot air was 4.0, 5.0 and 6.0 meters per
second with the bed height of 2, 3, 4 and 5 centimeters. It was
found, from the study, that more time was spent in drying on
higher beds because the weight and humidity of chilli on higher
beds would reduce more slowly. If the bed height is 1.5 times
more, the time spent on drying would increase 1.25 times. If the
bed height increased at 2.5 times, the drying time would increase
to 1.46 times. Comparing the production efficiency, the figures
were very close and the suitable point on each bed is as follow:
on the 2 centimeter bed, at the temperature of 90 degree Celsius,
the velocity of hot air of 6 meters per second, the standard
humidity of Industrial Standard 456-2526 of 13 %, the starting
weight of 540 grams, the time spent on drying 13 % humidity
chilli was 135 minutes. On the 3 centimeter bed, at the
temperature of 90 degree Celsius, the velocity of hot air of 6
meters per second, at the standard humidity of dry chilli, the
starting weight of 1,300 grams, the time spent on drying 13 %
humidity chilli was 224 minutes. On the 3 centimeter bed, at the
temperature of 90 degree Celsius, the velocity of hot air of 6
meters per second, at the standard humidity of dry chilli, the
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starting weight of 1,700 grams, the time spent on drying 13 %
humidity chilli was 239 minutes.
1. คํานํา
พริกเปนพืชที่อยูในตระกูล Solanaceae ซึ่งจัดเปนตระกูล
เดียวกันกับ มะเขือ มะเขือเทศ มันฝรั่งและ ยาสูบ เชื่อกันวาพริกมี
ถิ่นกําเนิดในเขตรอนของทวีปอเมริกาไดแก อเมริกาใต และ อเมริกา
กลาง มีการนําพริกไปสูประเทศสเปนและโปรตุเกส และประเทศอื่นๆ
หลังจากนั้นพริ กก็ ถูกเผยแพรไปตามส วนตา ง ๆ ของทวี ปยุ โรปและ
เอเชีย พริกเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและอยูคูสังคมไทยมานาน
คนไทยนิยมใชพริกเปนเครื่องปรุงแตงรสชาติอาหาร สารใหความเผ็ดใน
พริ ก นอกจากจะทํ า ให อ าหารมี ร สชาติ ที่ มี เ อกลั ก ษณ แ ล ว ยั ง มี
คุณสมบัติทางการแพทยอีกดวย เรียกวาแคบไซซิน (capsaicin) สาร
ดังกลาวจะออกฤทธิ์ตอระบบตางๆ ของรางกาย เชน ในระบบทางเดิน
อาหาร ระบบไหลเวี ย นเลื อ ดและระบบหายใจ ระบบประสาทและ
อุณหภูมิของรางกาย สารแคบไซซินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในวงการ
เภสัชกรรม
สําหรับคนไทยนั้นสามารถกลาวไดวาพริกมีความสําคัญอยางยิ่ง
และแทบจะขาดพริกไมไดเลย มีรายงานวาคนไทยเปนชนชาติที่บริโภค
พริกเฉลี่ยตอคนสูงที่สุดในโลก คือ 5 กรัมตอคนตอวัน(วรวุฒิ, 2545)
พริกเปนผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตลอดทั้งป แตจะใหผลผลิต
มากที่สุดในชวงตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ในชวงเวลา
ดั ง กล า ว ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในลั ก ษณะของผลผลิ ต ล น ตลาด และไม
สามารถจําหนายไดราคาดี จึงมีการแกปญหาลักษณะนี้ดวยการทําพริก
แหงซึ่งมีคุณภาพและราคาที่คงที่สม่ําเสมอ คุณภาพของพริกเองที่เปน
เงื่อนไขหลักในการกําหนดราคาของพริก ดังนั้น การทําพริกแหงที่มี
คุณภาพดี จึงเปนวิธีการเพิ่มคาใหแกพริกในชวงที่ผลผลิตออกมาลน
ตลาดอีกทางหนึ่ง
ในการวิจัยนี้เลือกทําการศึกษาการอบแหงพริกดวย เทคนิคฟลู
อิดไดซเบด ซึ่งเปนวิธีการอบแหงที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากวัสดุที่จะ
อบแหงมีการเคลื่อนที่ภายในกระแสลมรอน ทําใหมีการถายเทความ
รอนและมวลความชื้นระหวางกระแสลมรอนและเนื้อวัสดุสูง สามารถลด
ความชื้นลงไดภายในเวลาสั้น เมื่อเทียบกับการอบแหงวิธีอื่นโดยที่
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิ ตที่ ได ไม มีค วามแตกตา ง โดย
เปาหมายหลักจะใหความสนใจในเรื่องคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อแสดง
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่จะใชเปนตัวควบคุมของการอบแหง
พริกดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด เพื่อใหไดพริกแหงที่ได มีคุณภาพ รวม
ไปถึงความสะอาด ตามเกณฑที่ตองการตามทองตลาด และปริมาณที่
เพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้นและในกรณีศึกษานี้ทางคณะผูวิจัยไดนําเอาพริก
พันธุจินดามาใชในการทดสอบเพราะดังตอไปนี้
1) โคนผลจะใหญและจะเรียวไปหาปลาย ผลสุกมีสีแดงสดเขม
2) รสเผ็ดจัดมีเมล็ดมากและมีนํ้าหนักมาก
3) ผลยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง
เฉลี่ยกวาง 0.9 เซนติเมตร
4) เมื่อทําเปนพริกแหงจะไดพริกที่มีผลสีแดงเขม เปนมันกรอบ
เหยียดตรง ผิวเรียบ
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5) คุณภาพดีตรงกับความตองการของตลาด
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมา
พริกเปนพืชที่รูจักกันโดยทั่วไปวา เปนเครื่องเทศที่สําคัญชนิด
หนึ่งของโลก มีการปลูกกันอยางกวางขวางทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเขตรอน ในป 2546 องคการอาหารและเกษตรแหงประชาชาติ
(FAO, 2003) รายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลูกพริกระหวางป 19982002 มีพื้นที่เกี่ยวกับโลกประมาณ สิบลานไร ไดผลผลิตทั้งสิ้นกวา 22
ลานเมตริกตันตอป ผลผลิตเฉลี่ย 2,200 กิโลกรัมตอไร[1] แหลงผลิตที่
สําคัญของโลกคือ จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย เกาหลีใต กานา
ตุรกี สหรัฐอเมริกา อียิปต อิตาลี และ สเปน โดยในประเทศจีนมีพื้นที่
การผลิตมากที่สุดในขณะที่ประเทศเนเธอรแลนดมีผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่
สูงที่สุด[3]
สํ า หรั บ ในประเทศไทยนั้ น พริ ก เป น พื ช เป น ผั ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญอยางมาก ในชีวิตประจําวันและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสามารถใชเปนสวนประกอบในการปรุงแตงรสชาติอาหาร ทั้ง
ในรูปพริกสด และพริกแหง หรือพริกปนรวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ
นอกจากนั้นยังใชเปนสวนประกอบของยารักษาโรค ทั้งนี้พริกเปนพืชที่
มีคุณคาทางอาหาร มีสาระสําคัญ มีสี และรสชาติที่ไมอาจใชผลผลิตจาก
พืชอื่นทดแทนได ในดานการผลิตนั้น ในป 2549 และ 2550 ประเทศ
ไทยพื้นที่ปลูกพริกรวมทั้งสิ้น 474,717 ไร ผลผลิตรวม 353,922.45
ตัน พริกที่สําคัญมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ พริกขี้หนูใหญ มีพื้นที่ปลูก
114,958 ไร ผลผลิตรวม 237,812.10 ตันแหลงผลิตสําคัญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแกจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ
และอุ บ ลราชธานี [5] โดยในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นี้ มี พื้ น ที่
เพาะปลูกคิดเปนรอยละ 52.1 ของพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด สวน
แหลงที่ปลูกรองลงมาคือ ภาคเหนือคิดเปนรอยละ 27.2 และที่เหลือ
เปนภาคอื่นๆ คิดเปนรอยละ 20.7 ของพื้นที่ทั้งหมด พริกชี้ฟาเปน
พริกที่มีพื้นที่ปลูกรองลงมาจากพริกขี้หนูใหญและลดหลั่นไปตามลําดับ
ไดแก พริกขี้หนูสวน พริกหยวก พริกยักษ [4]
การนําเขา ปริมาณการนําเขาพริกแหงมีมากเกือบ 10 เทา
ของการสงออก เชนในป2550 นําเขา 24,274.43 ตัน มูลคา 536.39
ลานบาท และการสงออก พริกมีมูลคาการสงออกสูงราว
9001000 ลานบาท/ป การสงออกพริกมีทั้งรูปผลสด ซอสพริก และพริก
แหง[2] การทําพริกแหงโดยทั่วไปยังคงใชวิธีการตากพริกสดดวยวิธี
ธรรมชาติใชพลังงานดวงอาทิตย โดยการเอาพริกสดวางบนลานกวางๆ
ระยะเวลาที่ใชในการตากนี้ จะขึ้นอยูกับความเขมของแสงแดด อุณหภูมิ
และความชื้นของอากาศบริเวณลานตาก ซึ่งใชระยะเวลาคอนขางนาน
ประมาณ10-15 วัน [8] มีความยุงยากในการเก็บเขาออกในแตละวัน
มั ก ประสบป ญ หาในการตากแห ง ไม ส ม่ํ า เสมอ เมื่ อ สภาพอากาศไม
เอื้ อ อํ า นวยเกิ ด เชื้ อ ราอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาทํ า ได น อ ยลงรวมไปถึ ง มี
สิ่งเจือปนติดมากับพริกแหงได
2.1 การอบแหง[7]
การอบแหง (drying) คือกระบวนการลดความชื้น ซึ่งสวนใหญใช
การถายเทความรอนที่ยังวัสดุที่ชื้น เพื่อไลความชื้นออกโดยการระเหย
โดยใชความรอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย ผลผลิตทาง
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การเกษตรสวนใหญจะมีความชื้นคอนขางสูงขณะเก็บเกี่ยว ทําใหเก็บ
รักษาไมไดนาน การอบแหงจะชวยใหสามารถเก็บรักษาผลผลิตไดเปน
ระยะเวลายาวนานขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ๆ และตองทํา
การอบแหงไดแก ธัญพืชชนิดตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพด เปนตน
ผลิตภัณฑผลไมแชอิ่มตาง ๆ เชน สับปะรดแชอิ่ม มะละกอแชอิ่ม
มะมวงแชอิ่มเปนตน
W
(1)
=
W
w
(m +W )
อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง = (น้ําหนัก
ของน้ําในวัสดุอบแหง x 100 %) / (น้ําหนักของวัสดุอบแหง)
W
(2)
WB =
m
โดยที่
Ww คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานเปยก
WB คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง
W คือ น้ําหนักของน้ําในวัสดุอบแหง
m คือ น้ําหนักของวัสดุอบแหง
2.2 การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด [6]
คือการใหอนุภาคของของแข็งบรรจุอยูภายในคอลัมนทรงกระบอก
กลม โดยที่มีตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กกวาอนุภาคที่เล็กที่สุดของของแข็ง
เมื่อเราใหของไหลผานเขาทางดานลางของคอลัมนของไหลจะไหลผาน
ตะแกรงผานกลุมอนุภาคแลวออกจากคอลัมนทางดานบน ถาหากใช
ความเร็วของของไหลต่ําๆ อนุภาคจะอยูกับที่ เรียกวา เบดนิ่ง (Fixed
bed) เมื่อเพิ่มความเร็วของของไหลขึ้นไปเรื่อย ๆ จะถึงจุดหนึ่งที่
อนุภาคเริ่มขยับตัวมีการจัดตัวอยางเปนระเบียบ และมีการเคลื่อนไหว
เกิดขึ้นในเบด ที่จุดนี้แรงพยุงอนุภาคของแข็งเนื่องจากของไหลจะสมดุล
กับน้ําหนักของอนุภาคของแข็งลักษณะเชนนี้เรียกวา เบดเริ่มฟลูอิด
ไดซ (Incipiently Fluidized Bed) ซึ่งความเร็วของของไหลตอนนี้
เรียกวา ความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดซ (Minimum Fluidization
Velocity) แตถาหากยังเพิ่มความเร็วตอไปอีกเรื่อย ๆ จะสังเกตเห็นวา
อนุภาคภายในเบดมีการหมุนเวียนเปลี่ยนที่กันมากขึ้น ในกรณีของไหล
เปนของเหลวลักษณะการขยายตัวของเบดจะสม่ําเสมอ (Particularly
Fluidized Bed) แตเมื่อของไหลเปนกาซมักจะเกิดการรวมตัวเปนฟอง
กาซขึ้นภายในเบด (Aggregative Fluidized bed) และถาเพิ่มความเร็ว
สูงขึ้นไปอีกจะพบวา มีอนุภาคไหลออกไปจากคอลัมนพรอมกับของไหล
ความเร็วที่จุดนี้เรียกวา ความเร็วสุดทายของการฟลูอิดไดซ
ปริมาณของอัตราสวนความชื้นที่มากขึ้นของอนุภาคอาจจะมีผลตอ
พฤติกรรมอนุภาคระหวางกระบวนการฟลูอิดไดซเซชั่น โดยทั่วไปแลว
ความเร็วต่ําสุดที่ทําใหเกิดฟลูอิดไดซเซชั่น,Umf สามารถอธิบายไดโดย
สมการของ Kunii and Livenspiel [9]:
150(1 − ε mf )
1.75
2
Re mf
+
Re mf = Ar
(3)
3
3
2

ε mf φs

Re mf =

ε mf φs

d pU mf ρ g

µg

(4)

Ar =

d 3p ρ g (ρ p − ρ g )g

µ g2

(5)

โดยที่ Re คือ คาเรยโนลดส นัมเบอร
Ar คือ Archimedes number
φs คือ Shape factor
ρ g คือ ความหนาแนนของอากาศ

ρ p คือ ความหนาแนนของวัสดุ
d p คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดของวัสดุ

ε mf คือ สัดสวนชองวางต่ําสุด
g คือ ความเรงเนื่องจากความโนมถวงของโลก
µ g คือ ความหนืดของอากาศ
ความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดซเซชั่นสามารถวัดได
โดยการทดลองและพบวาสอดคลองกับสมการที่ (3) ในกรณีที่เปน
อนุภาคแหง และการใชฐานขอมูลจากการทดลองสําหรับแตละตัว
อยางของวัสดุโดยละเอียดสําหรับอนุภาคที่เปนขาวสาลีและทราย
ความเร็วต่ําสุดจะสงผลตออัตราสวนความชื้นของอนุภาค และการ
เพิ่มขึ้นของอัตราสวนความชื้นเพิ่มขึ้น ถาความเร็วของฟลูอิดไดซเซชั่น
มีคาต่ํา
2.3 ลักษณะทั่วไปของการทําแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด
การทํ า แห ง ด ว ยเทคนิ ค ฟลู อิ ด ไดซ เ บด เป น วิ ธี ก ารอบแห ง ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากวัสดุที่จะอบแหงมีการเคลื่อนที่ภายในกระแส
ลมรอน ทําใหมีการถายเทความรอนและมวลความชื้นระหวางกระแสลม
รอนและเนื้อวัสดุสูง สามารถสรุปการใชเทคนิคทางฟลูอิดไดซเบดมีผล
ดังนี้
2.3.1 ความสามารถในการอบแหงสูงมากเนื่องจากการอบแหงวิธีนี้
อนุภาคของแข็งจะลอยตัวอยูในอากาศรอนตลอดเวลา จึงทําใหมีการ
สัมผัสกันระหวางอากาศรอนกับอนุภาคเหลานั้นอยางทั่วถึง และรวดเร็ว
ซึ่งทําใหความสามารถในการอบแหงสูงมาก
2.3.2 อุณหภูมิภายในฟลูอิดไดซเบดจะสม่ําเสมอกันหรือเทากัน
ทุกจุด ถึงแมอุณหภูมิจะสูงกวาอุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature)
ดังนั้นจึงปองกันการอนุภาคไดรับความรอนสูงเกินไปเฉพาะแหงของ
อนุภาคไดดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชความรอนสูงในการ
อบแหง
2.3.3 สามารถเพิ่มอุณหภูมิของการอบแหงไดสูงกวาวิธีอื่น ๆ ทํา
ใหระยะเวลาในการอบแหง ลดนอยลง
2.3.4 สามารถควบคุมโดยใชระบบอัตโนมัติและสามารถทํางาน
แบบตอเนื่องได
2.3.5 ขนาดของเครื่ องอบแหง เล็กกวาแบบอื่น ไมตองใชเ นื้อ ที่
มากในการติดตั้งหรือใชฐานรองรับที่แข็งแรง
2.3.6 การปฏิบัติง านและการบํ า รุง รั กษาเครื่ องอบแห งง ายการ
ออกแบบไมยุงยากเพราะไมมีสวนที่เคลื่อนที่เลย
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จากที่เห็นวา การทําแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด มีขอดีหลาย
อยาง แตใชวา สามารถจะใชการทํา แหง วิธีนี้ไดกั บวั สดุทุ ก ชนิ ด ยั ง มี
ปจจัยทางดานคุณสมบัติทางตัววัสดุเองที่เปนตัวกําหนดวาควรทําการ
อบแหงดวยวิธี ไดแก เปนอนุภาคที่มีขนาดไมใหญและไมเล็กเกินไป มี
ขนาดแตละอนุภาคไมแตกตางกันมากนัก รูปทรงไมตางจากทรงกลม
นัก เชน แผนบาง หรือทอนยาว ๆ ไมเกาะกันงายเกินไป ไม เ ปราะ
เนื่องจากอาจจะแตกและสูญเสียไดงาย
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาผลของความหนาของชั้นเบดที่มีตอการอบแหงพริก
3.2 เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการอบแหงในแตละชั้นเบด
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานความชื้นพริกอบแหง มอก.456-2526
4. เครื่องมือและการทดลอง
4.1 อุปกรณทดสอบ

4) บรรจุพริกเขาไปในหองอบตรงทางเขาตามความสูงของชั้น
เบดที่ไดกําหนดไว 2 3 4 และ 5cm.
5) วัดหาคาน้ําหนักพริก ทุก ๆ 5 นาที
6) ทดลองเหมื อ นขั้ น ตอนที่ 4 ถึ ง ขั้ น ตอนที่ 5 ซ้ํ า แต เ ปลี่ ย น
อุณหภูมิของลมรอนเปน 80 ๐C 90 ๐C และ 100 ๐C
7) ทดลองเหมื อ นขั้ น ตอนที่ 3 ถึ ง ขั้ น ตอนที่ 7 ซ้ํ า แต เ ปลี่ ย น
ความเร็วลมรอนเปน 4 m/s 5 m/s และ 6 m/s
8)บันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ความเร็วลมรอนตาง ๆ และ
อุณหภูมิตางๆ
5. ผลการทดลอง
จากการทดลองการอบแหงพริกโดยใชพลังงานความรอนจากขด
ลวดความรอนที่สภาวะการทดลองตางกัน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตาง
ๆ ที่มีผลตอน้ําหนักและปริมาณความชื้นของพริกโดยใชเครื่องอบแหง
แบบต อ เนื่ อ งโดยใช ก ระบวนการอบแห ง ตามเทคนิ ค ฟลู อิ ด ไดซ เ บด
สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตอไปนี้
5.1 ผลของการเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการอบแหงของชั้นเบด 2
3 4 และ 5 cm
จากการทดลองอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหง เพื่อศึกษา
ผลกระทบของชั้นเบด ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้น
ของพริกภายใตเงื่อนไขการทดลองตาง ๆ กัน ไดผลการทดลองดังรูปที่
2 ซึ่งเปนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นกับเวลาที่ชั้น
เบดตาง ๆ

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงที่ใชในการทดลอง
1) หองอบแหง 2) หองขดลวดความรอน 3) โบรลวเวอร
4) ขดลวดความรอน 5) ถาดใสพริก 6) อินเวอรเตอร
7) ชุดควบคุมอุณหภูมิ 8) ทางเขาพริก 9) ทางออกพริก
10) แผนกระจายลม 11) เทอรโมคับเปล
4.2 การทดลอง
4.2.1 เงื่อนไขที่ใชในการทดสอบ
1) ความเร็วลมที่ใชในการอบคือ 4.0 5.0 และ 6.0 m/s
2) อุณหภูมิที่ใชในการอบคือ 80 90 และ 100 ๐C
3) ขนาดของหองอบพริก กวาง 0.3 m ยาว 1.0 m สูง 0.5 m
4) ความหนาของชั้นเบด 2 3 4 และ 5 cm
4.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ
สํ า หรั บ ในการทดลองเพื่ อ หาค า ต า ง ๆ นั้ น ได ทดลองกั บ
เครื่องอบแหงพริกที่ใช ขดลวดความรอนเปนแหลงความรอน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1) ติดตั้งชุดขดลวดความรอนเขากับชุดหองอบ แลวทําการหุม
ฉนวนกันความรอนใหเรียบรอย
2) เปดเครื่องและปรับความเร็วลมภายในหองอบไปที่ 4 m/s
3) เปดสวิตซไฟของชุดขดลวดความรอนแลวปรับอุณหภูมิของ
ชุดควบคุมไปที่ 80๐C แลวรอใหอุณหภูมิภายในหองอบคงที่
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5.2 ผลของการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานกับเวลาในแตละ
ชั้นเบด

รูปที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานแหงของพริก
แหงกับเวลาในแตละชั้นเบด ที่ความเร็วลม 6 m/s ที่ 90 ๐C
จากผลการทดลองจะไดจุดที่เหมาะสมที่ ในชั้นเบดตาง ๆ ดังนี้
5.2.1 ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีน้ําหนักเริ่มตนที่ 540
กรัม และน้ําหนักสุดทาย 153 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใชเวลาใน
การอบ 135 นาที
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5.2.2 ที่ชั้นเบดที่ 3 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีน้ําหนักเริ่มตนที่
790 กรัม และน้ําหนักสุดทาย 219 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 181 นาที
5.2.3 ที่ชั้นเบดที่ 4 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียล ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีน้ําหนักเริ่มตนที่
1300 กรัม และน้ําหนักสุดทาย 365 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 224 นาที
5.2.4 ที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีน้ําหนักเริ่มตนที่
1700 กรัม และน้ําหนักสุดทาย 475 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 239 นาที
5.3 ลักษณะทางกายภาพของพริกแหง

รูปที่ 3 ลักษณะของพริกหลังการอบแหงที่อุณหภูมิ 90 oC
ลักษณะทางกายภาพของพริกอบแหงที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส และความเร็วลมรอน 4, 5, และ 6 เมตรตอวินาที พบวา
ความเร็วลมรอนจะมีผล คือถาความเร็วลมรอนที่ต่ําผิวของพริกจะคอน
ขางเรียบตรงและมันวาวแตถาความเร็วลมรอนต่ําเม็ด พริกจะไมเคลื่อน
ที่ออกจากหองอบเมื่อความชื้นของเม็ดพริกถึงจุดสมดุลแลว และถา
ความเร็วลมรอนที่สูงเกินไปจะทําใหผิวพริกจะยน และเม็ดพริกไมคอย
ตรงและความชื้นในเม็ดพริกก็เหลือมากเพราะวาความเร็วลมรอนที่สูง
เกินไปจะทําใหเม็ดเคลื่อนที่ออกจากหองอบกอนที่ความชื้นในเม็ดพริก
จะถึงจุดสมดุล
6. สรุป
6.1 จากผลทดลองพบวา ถาอุณหภูมิของลมรอนที่ใชในการ
อบแหงสูงขึ้น จะทําใหน้ําหนักของพริกลดลงตามความรอนที่เพิ่มขึ้น
และชั้นเบดก็มีผลตอน้ําหนักดวยเชนดวยกัน จากการทดลองพบวา ที่
ความสูงเบดสูง ๆ น้ําหนักจะลดลงไดชากวาที่ความสูงชั้นเบดต่ํากวาที่
เวลาเดียวกัน ที่ระดับความสูงเบดตางกัน
6.2 จากการทดลองพบวา ที่ความสูงเบดสูง ๆ ความชื้นจะลดลง
ไดชากวาที่ความสูงชั้น เบดต่ํากวาที่เวลาเดียวกัน โดยพิจารณาจาก

ระดับความสูงเบดตางกัน จึงสรุปไดวาความสูงของชั้นเบดมีผลตอการ
อบแหง คือ ถาความสูงเบดเพิ่มขึ้นจะทําใหใชเวลานานในการอบแหง
มากขึ้ น โดยใช ความชื้นมาตรฐานพริ กแห งของ มอก.456-2526 ที่
ความชื้น 13% ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตรน้ําหนักเริ่มตนที่ 540 กรัม จะ
ใช เ วลาในการอบพริ ก 135 นาที ที่ ชั้ น เบดที่ 3 เซนติ เ มตรน้ํ า หนั ก
เริ่มตนที่ 790 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 181 นาที ที่ชั้นเบดที่ 4
เซนติเมตรน้ําหนักเริ่มตนที่ 1300 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 224
นาทีที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตรน้ําหนักเริ่มตนที่ 1700 กรัม จะใชเวลาใน
การอบพริก 239 นาที
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การศึกษาการไหลของลมรอนที่อยูภายในหองอบแหงแบบตอเนื่อง
A Study of Hot Air Flow in Continuous Dryer Chamber
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลและการ
กระจายตัวของลมรอนที่อยูในหองอบแหงแบบตอเนื่องโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการหาองศาและความยาวของครีบบังคับลม
รอนที่ เ หมาะสม โดยกําหนดขนาดของห องอบคือ ขนาดความกว า ง
เทากับ 30 เซนติเมตร ความยาว เทากับ 100 เซนติเมตร และความสูง
เทากับ 50 เซนติเมตร การทดสอบการไหลของลมรอนจะทดสอบ
ทั้งหมด 7 ครั้ง อุณหภูมิที่ขดลวดความรอนอยูที่ประมาณ 700 องศา
เคลวิน และมีความดันเริ่มตนที่ พัดลมหอยโขงประมาณ 102 กิโล
ปาสคาล จากการทดสอบพบวาในการเปลี่ยนมุมของใบบังคับทิศทาง
ลมมี ผ ลต อ ความเร็ ว อุ ณ หภู มิ แ ละความดั น ซึ่ ง ค า แต ล ะจุ ด จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกระจายตัวของลมจะกระจายอยางทั่วถึง
ภายในหองอบนั้น ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนมุมของใบบังคับทิศทางการ
ไหลของลมใหไดองศาและตําแหนงเหมาะสม ซึ่งการทดลองแบบเดิมที่
ออกแบบโดยไมติดตั้งครีบบังคับทิศทางการไหลของลมรอนและไมมีทอ
ตรงกอนเขาหองอบ แลววัดคาเฉพาะชั้นที่ 1 คือชั้นที่ติดตั้งถาดรองรับ
ผลิตภัณ ฑจะได คา ความเร็วเฉลี่ ย เทากับ 6 เมตรตอวิ นาที อุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยเทากับ 81 องศาเซลเซียส และความดันเฉลี่ยรวมเทากับ 101.37
กิ โ ลปาสคาล เมื่ อ ติ ด ตั้ ง ครี บ บั ง คั บ การไหลของลมร อ นภายในห อ ง
อบแหงคาความเร็วเฉลี่ยเทากับ 8 เมตรตอวินาที ความดันเฉลี่ยเทากับ
101.37 กิโลปาสคาล และอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 82 องศาเซลเซียส เมื่อ
นําผลการทดลอง แตละแบบมาเปรียบเทียบกันแลวพบวา แบบที่ไดตรง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากที่สุดคือ แบบที่ใสครีบบังคับการไหลของลม
รอน 1 แผน วางแนวขนานกับตูอบ มี ความยาวของครี บเท า กับ 1.4
เมตร เพราะความเร็วสูงสุดของลมที่จุดเริ่มตนมีคามากกวาทางออกซึ่ง
ดูไดจากกราฟการทดลอง
Abstract
The study is aimed at studying the continual hot air flow and
distribution, applying the computer program to find the degree
and length of the suitable hot air controller “flipper”. The required
size of the chamber includes; 30 cm in width, 100 cm in length
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and 50 cm in height. The study was tested 7 times. The hot hair
coil is around 700 K. The starting pressure is around 102 kPa. It
was found from the tests that the change of the direction of the
air control flipper affects of the speed, temperature and pressure.
The value of each point is always changing, scattering the wind
thoroughly over the whole chamber, depending on the adjustment
of the suitable direction of the airflow. The former test format has
no installation of the suitable air flow controller and without the
direct pipe into the dryer chamber. The value measurement was
conducted only on the first part which is closest to the product
tray. The average velocity is 6 m/s. The average temperature is
81 oC and the average pressure is 101.37 kPa. When installing
the hot air control flipper in the dryer chamber the average
velocity is 8 m/s, the average pressure is 101.37 kpa and the
average temperature is 82 oC. Comparing each type of
experiments, it was found that the most corresponding type
towards objective is the one with a plate of air flow control flipper,
parallel with the stove. The “flipper” length is 1.4 m because the
highest velocity of the hot air at the starting point is more than
the exit which can be found on the test results.
1. บทนํา
การวิจัยนี้เปนการประยุกตใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการวิเคราะห การเคลื่อนตัวของลมรอนที่อยูภายในหองอบแหง
จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อที่จะใหเกิดการเคลื่อนตัวของ
วัสดุที่นํามาอบแหงไดอยางตอเนื่อง ลมรอนที่อยูภายในหองอบแหงจมี
การเคลื่อนตัวยอยางไร
โดยเปาหมายหลักจะเนนในเรื่องการแสดง
รูปแบบของการกระจายตัวของอากาศ
เพื่อจะไดนําไปประยุกตใช
ออกแบบและเครื่องมือหรืออุปกรณทน่ี ํามาใชในการอบแหงจริง
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2. วัตถุประสงคของศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายตัวของลมรอนที่
อยูในหองอบแหงแบบตอเนื่อง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.2 เพื่อหาองศาและความยาวที่เหมาะสมของครีบบังคับลม
รอนภายในหองอบแหงแบบตอเนื่อง
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันวิธีการลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรนั้น
โดยทั่วไปเกษตรกรสวนใหญจะใชวิธีการตากโดยใชแสงอาทิตยและผึ่ง
ลมแตบางครั้งสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการตาก ดังนั้นจึงไดตอง
อาศัยเทคโนโลยีการทําแหง โดยการสรางเครื่องมือเพื่อนํามาใชสําหรับ
ทําแหงผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกวา ”การอบแหง” มาใช การ
อบแหงแบบตอเนื่องเปนการใชความเร็วลมรอนเปนตัวควบคุมการ
เคลื่อนตัวของอนุภาคภายในหองอบซึ่งเมื่อน้ําหนักและความชื้นลดลง
ถึงจุด ๆ หนึ่งจะทําใหอนุภาคเคลื่อนตัวออกจากหองอบ
การอบแหง (Drying) [4]
หมายถึงการถายเทของเหลว (Liquid) จากของแข็งที่ชื้น
(Wet Solid) ไปยังกาซที่ยังไมอิ่มตัว (Unsaturated) เพื่อไลความชื้น
ออกจากของแข็งดวยการระเหยโดยอาศัยความรอนที่ไดรับจากกาซ
รอนที่ยังไมอิ่มตัว
การที่จะเกิดการถายเทของเหลวจากของแข็งที่ชื้นไปยังกาซ
ที่ไมอิ่มตัวไดนั้น จะตองมีกระบวนการถายเทความรอนดวนวิธีใดวิธี
หนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการถายเทความรอนจากกาซไปยังวัสดุหรือ
ของแข็ ง ที่ เ ป ย กชื้ น เพื่ อ ไล ห รื อ ระเหยความชื้ น ออกมาในรู ป ของไอ
หลักการที่สําคัญที่สุดในกระบวนการอบแหงคือ การหาวิธีการที่จะทําให
เกิดการถายเทความรอนจากกาซ หรือสิ่งที่เปนตัวพาความรอนไปยัง
วัสดุที่ตองการอบแหงอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความชื้น (Moisture Content) หรือปริมาณน้ําที่อยูในวัสดุ
นั้ น มั ก กํ า หนดเป น อั ต ราร อ ยละของน้ํ า ต อ น้ํ า หนั ก ของวั ส ดุ ทั้ ง หมด
เรียกวา ความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet Basic Moisture Content) หรือ
อั ต ราร อ ยละของน้ํ า หนั ก ของน้ํ า ต อ น้ํ า หนั ก แห ง ของวั ส ดุ เ รี ย กว า
ความชื้นมาตรฐานแหง (Dry Basis Moisture Content)
W
(1)
W
=
w
(m +W )
อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง = (น้ําหนัก
ของน้ําในวัสดุอบแหง x 100 %) / (น้ําหนักของวัสดุอบแหง)
W
(2)
WB =
m
โดยที่
Ww คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานเปยก
WB คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง
W คือ น้ําหนักของน้ําในวัสดุอบแหง
m คือ น้ําหนักของวัสดุอบแหง

4. การออกแบบและสรางแบบทดลอง
4.1 สวนประกอบของเครื่องอบแหงแบบตอเนื่อง

รูปที่ 1 สวนประกอบของเครื่องอบแหง
1) หองอบแหง 2) หองขดลวดความรอน 3) โบรลวเวอร
4) ขดลวดความรอน 5) ถาดใสวัสดุ 6) ทางเขาวัสดุ
7) ทางออกของวัสดุ 8) แผนกระจายลม 9) มอเตอร
4.2 การทดสอบแบบทดลอง
การทํางานของเครือ่ งอบแหงจะใชเครื่องอบแหงที่อาศัยลม
รอนในการลดความชื้นของวัสดุ โดยตัวเครื่องจะมีสวนประกอบหลักๆ
หลายสวน เชน โบรลวเวอร, ขดลวดความรอน, หองอบ และ ชุด
ควบคุม เปนตน โดยเครื่องนี้จะมีหลักการทํางานโดยจะใชโบรลวเวอร
เปาลมผานขดลวดความ และลมรอนจะไปตามทอทางเขาไปยังหองอบ
แลวผานออกไปทางดานบนของหองอบไปตามทอทางที่ตอเขาไปยังทอ
ทางเขาของโบรลวเวอร ลมรอนก็จะถูกดูดกลับมาใชอีกครั้ง ทําใหลม
รอนไมเสียเปลา
หลักการในการอบวัสดุคือ วัสดุที่เตรียมไวจะถูกเทเขาไปใน
หองอบเพื่อที่จะวางในถาดรอง ที่พรอมจะเตรียมในการอบแหงซึ่งลม
รอนที่จะสัมผัสกับผิวของวัสดุจะมาจากทางดานลางของหองอบโดยลม
รอนที่ใชในการอบจะขึ้นอยูกับ 2 สวนคือ โบรลวเวอรโดยจะถูกควบคุม
ดวยชุดควบคุมความเร็วรอบ และชุดกําเนิดความรอนซึ่งจะถูกควบคุม
ดวยชุดควบคุมอุณหภูมิโดยจะมีชุดวัดอุณหภูมิตอเขาวัดอุณหภูมิ
ภายในหองอบเพื่อที่จะใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการสําหรับการทดลอง
เมื่อระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มมากขึ้นจะมีผลทําให
น้ําหนักและความชื้นของวัสดุหรืออนุภาคลดลง ทั้งนี้รวมถึงความเร็ว
ของลมรอนที่มีผลตอการลอยตัวของวัสดุ และเคลื่อนที่ออกหองอบทาง
ชองทางออกเมื่อน้าํ หนักและความชืน้ ถึงจุด ๆ หนึ่งที่เหมาะสม
4.3 เงื่อนไขเริ่มตนในการทดลอง
4.3.1 หองอบมีขนาดความกวาง เทากับ 30 เซนติเมตร ความยาว
เทากับ 100 เซนติเมตร และความสูง เทากับ 50 เซนติเมตร
4.3.2 เปลีย่ นลักษณะชองทางลมเขาหองอบแหง 2 ลักษณะ คือ
จากทอตอเขาตูอบโดยตรง ซึ่งจะมีมุมหักงอตรงทอตอมาก ดังแสดงใน
รูปที่ 2 และแบบใชทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร งอแลว
ตอตรงเขาหองอบ ดังแสดงในรูปที่ 3
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2)
ทดสอบโดยการสั่ ง ให โ ปรแกรมวิ เ คราะห จํ า ลอง
สถานการณ (RUN)
3) วิเคราะหกราฟและคาตัวเลขจากการจําลองสถานการณ
ของโปรแกรม
4) ทดสอบนําแผนบังคับลมมาติดตั้งไวที่ทอสงลมกอนเขา
หองอบ 3 แผน แลวปรับมุมของครีบบังคับลม 5 ครั้ง ดังแสดงในรูปที่
4 ถึงรูปที่ 10
5) ถายังไมไดคาตามที่ตองการ ตองปรับแกที่แผนบังคับลม
รอนโดยการปรับขนาดมุมและความยาวของแผนบังคับลมรอน ซึ่งก็มี
อยู 5 ขนาด คือ

ขอตอ

รูปที่ 2 แสดงการไหลของลมรอนกอนการแกไขแบบและติดตั้งครีบ
บังคับการไหลของลม

ขอตอ
ทอตรงที่ติดตั้งเพิม่
รูปที่ 3 แสดงการไหลของลมรอนหลังการแกไขแบบและติดตั้งครีบ
บังคับการไหลของลม
4.3.3 การทดสอบการไหลของลมรอนจะทดสอบทั้งหมด 7 ครั้ง ทดสอบ
ครั้งที่ 1 ไมติดตั้งครีบบังคับการไหลของลมรอน และ ครั้งที่ 2 จะติดตั้ง
ครีบบังคับการไหลของลมรอนตัวที่วางตามขนานกับหองอบเทานั้นและ
อีก 5 ครั้งตอมา จะติดตั้งครีบบังคับการไหลของลมรอนโดยที่กําหนด
มุมของแผนกระจายลมและความยาวดังนี้ ทดสอบครั้งที่ 2 มีครีบที่ 1
ทํามุม 60 องศา ครีบที่ 2 ทํามุม 65 องศาและครีบที่ 3 ทํามุม 70 องศา
ทดสอบครั้งที่ 3 มีครีบที่ 1 ทํามุม 61 ครีบที่ 2 ทํามุม 66 องศา และ
ครีบที่ 3 ทํามุม 71 ทดสอบครั้งที่ 4 มีครีบที่ 1 ทํามุม 62 องศา ครีบที่
2 ทํามุม 67 องศา และครีบที่ 3 ทํามุม 72 องศา ทดสอบครั้งที่ 5 มี
ครีบที่ 1 ทํามุม 63 องศา ครีบที่ 2 ทํามุม 68 องศา และครีบที่ 3 ทํา
มุม 73 องศา ทดสอบครั้งที่ 6 มีครีบที่ 1 ทํามุม 64 องศา ครีบที่ 2 ทํา
มุม 69 องศา และครีบที่ 3 ทํามุม 74 องศา (ทํามุมกับแนวดิ่ง)
4.3.4 อุณหภูมิทขี่ ดลวดความรอนอยูที่ 700 K และมีความดัน
เริ่มตนที่โบรลวเวอร อยูที่ประมาณ 101.37 kPa และอุณหภูมิที่หองอบ
จะตองเทากันทั่วหองอบ
4.4 วิธีการทดลอง
ในการทดลองจะใช โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร จํ า ลอง
สถานการณแทนการสรางเครื่องอบจริง ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
1) เขีย นแบบเครื่องอบแหง โดยกําหนดอุปกรณตางๆ ให
ครบตามความเปนจริงทุกประการณ (ถาถูกตองตามจริงมากเทาไหร
ผลที่ไดจะเที่ยงตรงมากขึ้น)
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รูปที่ 4 แสดงลักษณะของหองอบแบบที่ 1 (ไมมีครีบบังคับลมรอน)

ครีบบังคับการไหลของลมรอน

รูปที่ 5 แสดงขนาดของหองอบแบบที่ 2 (มีครีบบังคับลมรอน 1 แผน)

รูปที่ 6 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 3
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4.5 วิธีการเก็บขอมูล
ในโปรแกรม Soldworks Cosmos Floworks จะมีคําสั่งใน
การเก็บขอมูลหลายรายการที่ตองการทราบ เชน ความเร็ว อุณหภูมิ
ความดันและความหนาแนน เปนตน ซึ่งในการเก็บขอมูลก็จะตอง
กําหนดเสนในการเก็บขอมูลดังนี้

รูปที่ 7 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 4

รูปที่ 11 แสดงตําแหนงของเสนที่ทําการวัดคาความดัน อุณหภูมิและ
ความเร็ว (มองจากดานบน) แตละเสนจะมีหางกัน 5 เซนติเมตร

รูปที่ 8 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 5

รูปที่ 9 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 6

รูปที่ 12 แสดงตําแหนงของชั้นที่ทําการวัดคาความดัน อุณหภูมิและ
ความเร็ว (มองจากดานขาง) ชั้นที่ 1, 2 และ 3 จะวัดที่ระดับความสูง
ตางกัน 5 เซนติเมตร และชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 วัดที่ระดับความสูงตางกัน 10
เซนติเมตร
5. ผลการทดสอบ
จากการจําลองสถานการณและวิเคราะหการไหลของลมรอน
ดวยโปรแกรม Solidworks Cosmos Floworks เพื่อศึกษารูปแบบการ
ไหลของลมรอนในหองอบแหงตามเทคนิคฟลูอิดไดซเบด สามารถ
แสดงผลการจําลองการไหลของลมรอนไดดังนี้

รูปที่ 10 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 7

5.1 ผลกอนการแกไขและหลังการดแกไขแบบหองอบแหง
จากแบบเดิมของหองอบแหงที่มีการสรางมาดังแลวในรูปที่ 2
แต จ ะมีป ญ หาตรงที่ ก ารไหลของลมรอ นยั ง ไม ทั่ วทั้ ง ห อ งอบ ซึ่ ง จะมี
อากาศไหลแรงมากในสวยปลายของหองอบ แตจะมีอากาศไหลนอยใน
สวนที่มีผลิตภัณฑเขามาใหม
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รูปที่ 13 แสดงผลการทดลองแบบที่ 1 ทิศทางการไหลของลมรอนใน
ตูอบแบบไมมีครับบังคับลมรอน

รูปที่ 14 แสดงผลการทดลองแบบที่ 2 การไหลของลมรอนในตูอบแบบ
มีครีบบังคับลมรอน วางแนวขนานกับตูอบ

รูปที่ 15 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน
แบบที่ 3

รูปที่ 16 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน
แบบที่ 4
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รูปที่ 17 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน
แบบที่ 5

รูปที่ 18 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน
แบบที่ 6

รูปที่ 19 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน
แบบที่ 7

(ก)
(ข)
รูปที่ 20 รูปแสดงการเปรียบเทียบระหวาง
(ก) กอนการแกไขแบบ (ข) หลังการแกไขแบบ
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5.2 วิจารณผลการทดสอบ
จากการทดลองสถานการณการไหลของลมรอนแบบตอเนื่องที่มี
การออกแบบชองทางเขาหองอบโดยการติดตั้งแผนครีบบังคับทิศทาง
ลมซึ่งกําหนดมุมของใบแตละแบบตามที่ขอบเขตกําหนด เมื่อออกแบบ
ทางเขา ของลมแตล ะแบบจะเห็ น ได ชั ด ว า ในการเปลี่ ย นมุ ม ของใบ
บังคับทิศทางลมมีผลตอ ความเร็วลม อุณหภูมิ และ ความดัน แตละจุด
คาที่ไดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากแรงกระทําของลมที่
ไหลเขามากระทํากับพื้นที่หนาตัดใด ๆ ใหเกิดการปนปวนของลมในแต
ละจุด ซึ่งสังเกตจากการใชโปรแกรมวิเคราะหในแตละจุดที่ทําการวัดคา
ตาง ๆ ภายในหองอบแหง ดั งนั้ นการกระจายตัวของลมจะกระจาย
อยางทั่วถึงภายในหองอบ ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนมุมของใบบังคับ
ทิศทางลมใหไดองศาที่เหมาะสม ตําแหนงที่ถูกตอง ซึ่งจะใชโปรแกรม
วิเคราะหและออกแบบแทนการสรางจริง จากการออกแบบใชการแบง
ชั้นและแบงเสนระดับการวัดเพื่อในการอานคาการทดลอง
6. สรุป
6.1 ในการออกแบบโดยไมมีครีบบังคับทิศทางลมรอนและไมมีทอ
ตรงกอนเขาหองอบแหง เมื่อวิเคราะหที่กราฟแสดงความเร็วของลมรอน
เทียบกับความยาวจะสังเกตไดวาคาความเร็วเริ่มตนที่ผลิตภัณฑไหล
เขาหองอบแหง มีคาความเร็วลมต่ํากวาชวงกลางของหองอบ สวนที่
ทางออกของผลิ ต ภั ณ ฑ จะมี ค า ความเร็ ว มากกว า ทํ า ให ล มไหล
ยอนกลับพัดพาผลิตภัณฑในสวนที่แหงกลับคืน ซึ่งเมื่อคิดเปนความเร็ว
เฉลี่ ย ตรงที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ หลเข า ส ว นกลางของห อ งอบและส ว นที่
ผลิตภัณฑไหลออก คือ 4 เมตรตอวินาที 5 เมตรตอวินาที และ 15
เมตรตอวินาที ตามลําดับ แต เ มื่ อ ติ ด ตั้ ง ท อ ตรงก อ นเข า ห อ งอบแล ว
พบวา การไหลของลมรอนมีการกระจายตัวมากขึ้น ลมไหลทั่วหองอบ
มากขึ้ น และเมื่ อ คิ ด เป น ความเร็ ว เฉลี่ ย ตรงที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ หลเข า
สวนกลางของหองอบและสวนที่ผลิตภัณฑไหลออก คือ 10 เมตรตอ
วินาที 13 เมตรตอวินาที และ 8 เมตรตอวินาที ตามลําดับ ซึ่งในสวนนี้
จะชวยใหการไหลของลมรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 เมื่อติดตั้งทอตรงและแผนกระจายลมรอนกอนเขาหองอบแหง
โดยทดสอบติดตั้งทั้งหมด 6 แบบ แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ได ผ ลการกระจายตั ว ของลมร อ นในแต ล ะแบบที่
แตกตางกันไป และพบวาการกระจายตัวของลมในหองอบมีทั้งขอดีและ
ขอเสียดังนี้
แบบที่ 1 ติ ด ตั้ ง ท อ ตรง แต ไ ม มี ค รี บ บั ง คั บ การไหลของลมร อ น
พบวา การไหลของลมรอนในหองอบแหงมีการกระจายตัวของลมรอนดี
มาก แตเมื่ออากาศมีการเคลื่อนที่ดวยความเร็วและมีการขยายตัวดวย
ปริมาณที่มากขึ้น ลมที่ไหลนั้นจะพยายามวิ่งเขาหาผนังของหองอบ จึง
ยังมีสวนที่อากาศยังหมุนวนออกไปทางดานขาง
แบบที่ 2 ติดตั้งทอตรงและมี ครีบบัง คับการไหลของลมรอนวาง
ตามแนวขนานกับตูอบ พบวา การกระจายตัวของลมรอนจะดีมากขึ้น
เพราะครีบคั้นกลางของหองอบจะเปนตัวปองกันไมใหลมเกิดการหมุน
วนออกทางดา นขา ง และความเร็วของลมรอนก็สม่ําเสมอทั่วทั้งหอ ง
อบแหง ถึงแมจะมีบางสวนที่ลมยังมีการหมุนวน แตสวนที่หมุนวนนั้น
เปนสวนที่ไมมีผลิตภัณฑอบไหลผาน

แบบที่ 3 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของลมรอนเริ่มตนและทางออกของผลิตภัณฑมีคาสูง แตสวนกลางของ
หองอบมีคาต่ํา
แบบที่ 4 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของลมรอนจะมีบางสวนที่สูงและมีบางสวนที่ต่ํามากและการไหลของลม
ไมสม่ําเสมอ อีกทั้งอุณหภูมิไมสม่ําเสมอทั่วทั้งหองอบ
แบบที่ 5 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของจะมีคาสูงในสวนเริ่มตนของผลิตภัณฑและมีบางสวนที่มีคาต่ํา คือ 2
เมตรตอวินาที และบางสวนที่มีคาสูงคือ 14 เมตรตอวินาที ซึ่งทําใหลม
รอนที่พัดพาผลิตภัณฑไมสม่ําเสมอ อีกทั้งอุณหภูมิยังมีสวนที่มีสูงและ
ต่ําตางกันมาก
แบบที่ 6 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ แบบนี้จะ
คลายกับแบบที่ 3 คือ การไหลของลมรอนเริ่มตนและทางออกของ
ผลิตภัณฑมีคาสูง แตสวนกลางของหองอบมีคาต่ํา และบางชวงจะมีคา
ความเร็วต่ํามาก คือ 2 เมตรตอวินาที
6.3 เมื่อนํากราฟอุณหภูมิและความดันของแบบที่ไมมีครีบ และ
แบบที่ 2 มาเปรี ย บเที ย บ จะเห็ นได ว า ความดั น เฉลี่ย และอุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยแตละจุด จะมีคาใกลเคียงกันมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวาความดันและ
อุณหภูมิที่ในหองอบมีคาเทากันทั่วทั้งหองอบ เมื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหการกระจายตัวของลมรอนของทุก ๆ แบบ พบวาพฤติกรรม
การกระจายตัวของลมรอนในแบบที่ 2 คือแบบติดตั้งครีบบังคับการไหล
ของลมรอน 1 แผน วางแนวขนานกับหองอบ ทํามุม 90 องศา ซึ่งมี
ความยาวครีบ 1.4 เมตร มี การกระจายตัวของลมดีที่สุด เพราะคา
ความเร็วของลมชวงแรกมีคาเฉลี่ยประมาณ 4.06 m/s มากกวา
ความเร็วชวงกลางของหองอบมีคาประมาณ 3.98 m/s และมากกวาชวง
ทางออกหรือชวงทายซึ่งมีดคาความเร็วเฉลี่ยของลมรอนประมาณ 3.66
m/s ซึ่งจะเห็นวามีคาลดลงตามลําดับ เมื่อเทียบกับแบบอื่น ๆ
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การลดความแตกตางของอุณหภูมิภายในแทงคอนกรีตโดยใชทอความรอน
Temperature Different Reduction into the Concrete Block by Using Heat Pipe
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบสรางทอความรอนสําหรับ
ใชลดอุณหภูมิในคอนกรีต และเปรียบเทียบอุณหภูมภิ ายในคอนกรีต
ระหวางที่ติดตั้งทอความความรอนกับไมติดตั้งทอความรอน คอนกรีตที่
ใชทดสอบมีขนาด 1 m3. จํานวน 2 แทง คอนกรีตแตละแทงจะวัด
อุณหภูมิที่ตําแหนง ดานลางคอนกรีต ตรงกลาง ดานบนและที่ผิว
คอนกรีตทั้งสองแทง
ผลของการทดสอบพบวาอุณหภูมิสูงสุดที่ตรง
กลางและผิวหนาคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอนมีคาเทากับ 63 oC
และ 40 oC สวนอุณหภูมิสูงสุดที่ตรงกลางและผิวคอนกรีตที่ติดตั้งทอ
ความรอนเทากับ 57 oC และ 53 oC ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
กันระหวางอุณหภูมิผิวของคอนกรีตกับตรงกลางของคอนกรีตที่ไมมีการ
ติดตั้งทอความรอนจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมากถึง 23 oC สวน
คอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอนมีอุณหภูมิแตกตางเฉลี่ย 6.5 oC
จากผลสรุปนี้จะเห็นวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอน
มีคาต่ํากวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน ซึ่งจะชวยลดการ
แตกราวภายในแทงคอนกรีตลงได
Abstract
The objective of the research was to design the heat pipe
for concrete temperature decreasing, and compare concrete
temperature of concrete with heat pipe installation and without
heat pipe installation. The size of tested concrete had to be 1 m3
with 2 blocks, the temperature to be measured had to be made at
the lower, middle, upper, and the surface parts of both concrete
blocks. The result of testing showed that the highest temperature
at the middle and surface parts of the concrete was at 63°C, and
at 40°C, but the highest temperature at the middle, and surface
parts of concrete was at 57°C, and at 53°C respectively. After
comparing temperature at the surface and middle parts of the
concrete without heat pipe installation was different at 23°C, but
the temperature of the concrete with heat pipe installation was
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average different at 6.5°C. From the testing result mentioned, it
can be seen that the temperature of the concrete with heat pipe
installation was lower than the temperature of the concrete
without heat pipe installation, which could reduce concrete crack.
1. คํานํา
ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางไดเขาไปมีบทบาทอยางมากกับการ
พั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง โครงสร า งของสิ่ ง ก อ สร า งเหล า นี้ ส ว นใหญ จ ะมี
คอนกรีต เปนวัสดุหลักในการกอสรางโดยเฉพาะการเทคอนกรีตที่ฐาน
ราก หรือเสาของสิ่งกอสราง ซึ่งภายในของคอนกรีตจะเกิดการทํา
ปฏิกิริยากันระหวางสวนผสมของคอนกรีต และจะเกิดความรอนทําให
อุณหภูมิสูงขึ้น ความรอนที่เกิดขึ้นนี้ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ควบคุมระดับอุณหภูมิภายในคอนกรีตใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่ง
ถาหากอุณหภูมิภายในคอนกรีตสูงเกินไป จะสงผลตอคุณสมบัติของ
วัสดุผสมคอนกรีต ตอเนื่องถึงการรับกําลังอัด การรับแรงดึง และแรง
เฉือนของคอนกรีต นั้นหมายความวาจะสงผลถึงความเสียหายแกฐาน
รากของโครงสรา งนั้น การเทคอนกรี ตจํ า นวนมากและมี ขนาดใหญ
เชน การทํ า ฐานรากขนาดใหญ แ ละการสร า งเขื่อ น ความร อนจาก
ปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ําจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหภายใน
คอนกรีตมีอุณ หภู มิสูง มากและทํ า ให เ กิ ดการแตกร าวจากอุณ หภู มิ (
Thermal Cracking) ได ความแตกตางของอุณหภูมิของคอนกรีตจะ
เกิดขึ้นถาไมมีการหุมคอนกรีตดวยฉนวน อุณหภูมิภายในคอนกรีตจะ
สูงกวา อุณหภูมิที่ผิวภายนอกคอนครีต เนื่ องจากที่ผิวมี การระบาย
ความรอนไดเร็ว คอนกรีตภายในจะพยายามขยายตัวโดยมีคอนกรีต
ภายนอกตานทานไว ทําใหเกิดแรงดึงรอบนอกขณะที่คอนกรีตยังไม
แข็งแรงพอที่จะรับแรงดึงเนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ เมื่อแรง
ดึงสูงพอจะทําใหเกิดรอยแตกราวที่ผิวนอกของคอนกรีตได และเมื่อ
คอนกรีตเริ่มเย็นลง คอนกรีตภายในจะหดตัวมากกวาคอนกรีตภายนอก
และจะถู ก คอนกรี ต รอบนอกต า นทานไว ทํ า ให เ กิ ด แรงดึ ง ภายในขึ้ น
จึงทําใหคอนกรีตภายในเกิดการแตกราวและเสียหายได และไดมีผูวิจัย
ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิคอนกรีตคือ Kim K.J et al. 2000 ได
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ศึกษาถึงการวิเคราะหทางความรอนของการไหลความรอนในโครงสราง
คอนกรีตดวยระบบทอทําความเย็นโดยที่โครงสรางของคอนกรีตมีขนาด
31x42x6 m3 ติดตั้งทอน้ําเย็นหางจากผิวหนาดานบนคอนกรีต 1.2 m
อุณหภูมิน้ําเย็นไหลเวียนภายในทอ 25 oC จากการศึกษาพบวา
ตําแหนงที่มีการลดอุณหภูมิดีที่สุดจะอยูหางจากทอน้ําเย็นเทากับ 55
cm เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ไมมีทอน้ําหลอเย็น และGajda et al. 2002
ไดศึกษาการควบคุมอุณหภูมิภายในมวลคอนกรีต โดยใชทอน้ําเย็น
ระบายความรอน
ไอ

สวนคายความรอน
สวนกันความรอน

ของเหลว
ความรอน

สวนรับความรอน

การนําความรอนที่สูง สามารถดึงเอาความรอนออกจากคอนกรีตโดย
ไมตองใชพลังงานจากภายนอกเลยดังแสดงในรูปที่ 1 ความรอนจาก
คอนกรีตเปนตัวทําใหเกิดความแตกตางระหวางภายในและภายนอก
คอนกรี ต นั่ น คื อ อุ ณ หภู มิ ภ ายในคอนกรี ต ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง กว า
อุณหภูมิภายนอกโดยใชหลักการถายเทความรอนจากสารทํางานที่อยู
ภายในท อ ความร อ น ทํ า ให ส ารทํ า งานภายในท อ ความร อ นเดื อ ด
กลายเปนไอ ลอยขึ้นสูดานบนที่เปนสวนควบแนนและปะทะกับอากาศที่
มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า อุ ณ หภู มิ ภ ายในคอนกรี ต จึ ง ทํ า ให ส ารทํ า งานที่ อ ยู
ภายในทอความรอนเกิดการควบแนนกลายเปนหยดน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํา
กว าอุ ณหภู มิภ ายในคอนกรี ตตกลงสูด า นล างอีก ครั้ง เปนการช วยลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีตชวยใหคอนกรีตถายเทความรอนออกไดเร็วขึ้น
จึงทําใหอุณหภูมิภายในกับผิวของคอนกรีตมีอุณหภูมิไมแตกตางกัน
มากนัก คอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอนสามารถลดความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิภายในกับผิวภายนอกของคอนกรีตได
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุงที่จะสรางทอความรอนที่เหมาะสม สําหรับ
ดึงเอาความรอนออกจากคอนกรีตได ซึ่งงานวิจัยนี้จะมุงเนนการลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีตโดยใชทอความรอน

รูปที่ 1 ลักษณะของทอความรอน
o

พบวา มวลของคอนกรีตที่ไมมีทอน้ําเย็น จะมีอุณหภูมิอยูที่ 49 – 54 C
และคอนกรีตมีระบบน้ําหลอเย็นอุณหภูมิจะลดลงมาอยูที่ประมาณ 29.5
o
C โดยใชเวลาประมาณ 10 วัน แตสําหรับการลดอุณหภูมิดวยทอน้ํา
เย็นจําเปนจะตองติดตั้งปมสําหรับไหลเวียนของน้ําเย็นสงผลทําใหเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนของ ปมน้ํา และระบบทําความเย็น และสําหรับ
การลดอุณหภูมิในคอนกรีตดวยทอความรอนยังไมมีผูวิจัย ซึ่งขอดีคือ
ทอความรอนไมใชพลังงานภายนอกในการทํางานเลยสงผลใหไมตอง
เสีย ค าใชจ า ยในสว นของพลั ง งาน ดัง นั้ นในงานวิจั ย นี้ จึง มุ ง เน นที่ จ ะ
ศึกษาถึงการลดอุณหภูมิในคอนกรีตโดยใชทอความรอน ซึ่งทอความ
รอนนี้สามารถชวยลดอุณหภูมิของการทําปฏิกิริยาของคอนกรีตลงไดก็
จะชวยลดผลกระทบตอคุณสมบัติของคอนกรีตลงได และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํ างานใหได มากขึ้น หนึ่ งในอุปกรณสําหรั บลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีต คือ ทอความรอน ซึ่งเปนอุปกรณที่มีสภาพ

2. เครื่องมือการทดลอง
ทอความรอนจะถูกออกแบบจากการทดสอบเบื้องตนกับแทงคอน
กรีตเพื่อหาปริมาณความรอนที่เกิด ดังนั้นจะไดขนาดทอความรอนที่
เหมาะสมสําหรับแทงคอนกรีตขนาด 1 ลูกบาศกเมตรดังแสดงในรูปที่ 2
ก. ข. และ ค. โดยมีรายระเอียดดังนี้
- ความยาวของทอความรอน
1 เมตร
- ความยาวสวนรับความรอน (Evaporator)
0.7 เมตร
- ความยาวสวนคายความรอน (Condenser)
0.3 เมตร
- เสนผานศูนยกลางภายนอก (OD)
0.01905 เมตร
- เสนผานศูนยกลางภายใน (ID)
0.01753 เมตร
- ใช R 134 a เปนสารทํางานภายในทอความรอน
- อัตราการเติมสาร 50 % โดยน้ําหนักของสวนรับความรอน

(ก) ขนาดของทอความรอน

(ก)
(ข)

(ค) ทอความรอนพรอมติดตั้งในแทงคอนกรีต

(ข) สวนประกอบของทอความรอน
รูปที่ 2 (ก) (ข) และ(ค) ขนาดและสวนประกอบของทอความรอน
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รูปที่ 3 แทงคอนกรีตที่ติดตั้งและไมติดตั้งทอความรอน
ทอความรอน

บล็อกคอนกรีต

T12 T11
T13
T7

T11

T12

T6, T10
T5

T8, T9

T6, T10

T13
T7
T8, T9

T5

T5, T7, T8, T9, T12
T13
T6, T10, T11

รูปที่ 4 ตําแหนงตางๆที่วัดอุณหภูมิแทงคอนกรีต
เมื่อ
T1 คือ ระยะกึ่งกลางคอนกรีต สูงจากดานลาง 25 ซ.ม. ที่ไมมีทอ
ความรอน
T2 คือ ระยะกึ่งกลางคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน
T3 คือ ระยะกึ่งกลางคอนกรีตจากผิวดานบน 25 ซ.ม. ที่ไมมีทอ
ความรอน
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T4 คือ ระยะดานขางคอนกรีต 15 ซ.ม.ที่ไมมีทอความรอน
T5 คือ ระยะกึง่ กลางคอนกรีต สูงจากดานลาง 25 ซ.ม. มีทอความ
รอน
T6 คือ ระยะดานขางคอนกรีต 15 ซ.ม. ที่มีทอความรอน
T7 คือ ระยะกึ่งกลางคอนกรีตจากผิวดานบน 25 ซ.ม. ที่มีทอความ
รอน
T8 คือ ผิวตรงกลางทอความรอนของทอกลาง
T9 คือ ระยะกึ่งกลางคอนกรีตที่มีทอความรอน
T10 คือ ผิวตรงกลางทอความรอนทอดานนอก
T11 คือ ผิวทอความรอนดานบนทอดานนอก
T12 คือ ที่ผิวทอความรอนดานบนทอกลาง
T13 คือ อุณหภูมิที่ผิวคอนกรีตมีทอความรอน
T14 คือ อุณหภูมิที่ผิวคอนกรีตไมมีทอความรอน
T15 คือ อุณหภูมขิ องอากาศ
หลังจากนั้นติดตั้งทอความรอนกับแทงคอนกรีต
ซึ่งคอนกรีตที่ใช
ทดสอบมีขนาด 1 ลูกบาศกเมตร คาความแข็งแรง 350 นิวตัน/ ตาราง
เมตร และมีจํานวน 2 แทง คือ แทง A ไมมีทอความรอน และแทง B
ติดตั้งทอความรอนจํานวน 5 ทอ ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่คอนกรีตทั้ง
2 แทง จะมีการติดตั้งสายเทอรโมคัปเปล ไวภายในแทงคอนกรีต ที่
ตําแหนงตางๆ รวม 15 จุด ดังนี้ แทง A มี 4 จุด แทง B มี 8 จุด ที่
ผิวคอนกรีตทั้ง 2 แทง 2 จุด และอีก 1 จุดสําหรับวัดอุณหภูมิของ
อากาศ ดังแสดงในรูปที่ 4 ทําการวัดอุณหภูมิของคอนกรีตโดยเก็บ
ขอมูลทุก ๆ 5 นาที ตั้งแตเริ่มเทคอนกรีตไปจนกวาคอนกรีตจะเซทตัว
ซึ่งคอนกรีตจะใชเวลาในการเซทตัวประมาณ 93 ชั่วโมง ทั้งที่ไมได
ติดตั้งทอความรอนและที่ติดตั้งทอความรอนการบันทึกขอมูลจะใชเวลา
96 ชั่วโมงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในคอนกรีตทั้งสอง
แทงหลังการเซทตัวของคอนกรีต
โดยใชเครื่องบันทึกขอมูลแบบ
ดาตาล็อกเกอร CR23X (Data Logger)
3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลของอุณหภูมิแทงคอนกรีตที่ไมมีการติดตั้งทอความรอน
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบในแตละตําแหนงที่ทําการวัดคา
อุณหภูมิของคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอน พบวาตําแหนงอุณหภูมิ
ของคอนกรีตที่ตําแหนงกลางการวัดอุณหภูมิที่จุด T1 , T2 , T3 , T4 และ
T14 จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 5 ชม.แรกหลังจากเริ่มเทคอนกรีต
ลงในแทง หลังจากนั้นอุณหภูมิคอนกรีตที่ผิวหนา(T14) คอนกรีตจะเริ่ม
คงที่ แตที่ตําแหนงดานลาง (T1) ที่จุดตรงกลาง (T2) ที่ดานผิวบนของ
คอนกรีต (T3) และที่ดานขางคอนกรีต (T4) จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนถึงชั่วโมงที่ 15 หลังจากเทคอนกรีตและหลังจากนัน้ อุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงเรื่อยๆซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของคอนกรีตเทากับ 65 องศา ณ
ตําแหนงกลางคอนกรีตทั้งนี้จะแตกตางจากอุณหภูมิดานบนประมาณ
10 องศา ซึ่งสาเหตุนี้อาจทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวได
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รูปที่ 5 ผลอุณหภูมิของแทงคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอน

รูปที่ 6 ผลอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีติดตั้งทอความรอน
3.3 ผลของอุณหภูมิกลางแทงคอนกรีตที่มีและไมมีการติดตั้งทอ
ความรอน
ผลอุณหภูมิของคอนกรีตที่ตําแหนงตรงกลางคอนกรีตที่มีและไมมี
ทอความรอน ที่ตําแหนงกลางคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน (T2) กับ
กลางคอนกรีตที่มีทอความรอน (T9) และอุณหภูมิของอากาศ (T15) ดัง
ในรูปที่ 7 ผลอุณหภูมิของคอนกรีตที่ตําแหนงตรงกลางของคอนกรีตทั้ง
ที่มีกับไมมีทอความรอน จะเห็นไดวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีทอความ
รอนจะมีคาต่ํากวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน
เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของอากาศพบวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการ
ติดตั้งทอความรอน จะมีคาใกลเคียงกวาคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน
และระยะเวลาในการเซทตัวของคอนกรีตทั้ง 2 แทง จะไมแตกตางกัน
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3.2 ผลของอุณหภูมิแทงคอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอน
ผลของอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอน ที่ตําแหนง
การวัดอุณหภูมิที่จุด T5 , T6 , T7 , T9 , T13 และ T15 ดังแสดงในรูปที่ 6
แสดงใหเห็นไดวาอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆ ของคอนกรีตที่มีการฝงทอ
ความรอน พบวาอุณหภูมิที่ตําแหนงการวัดทั้ง 5 จุด จะมีคาใกลเคียง
กันมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของอากาศพบวาระยะเวลาในการ
เซทตัวของคอนกรีตจะอยูที่ประมาณ 93 ชั่วโมงหลังจากเทคอนกรีต
จากกราฟสามารถบอกไดวาการฝงทอความรอนในคอนกรีตสามารถลด
ความแตกตางของอุณหภูมิของคอนกรีตลงได
และทอความรอนยัง
สามารถควบคุมความแตกตางระหวางอุณหภูมิท่ผี ิวคอนกรีตกับภายใน
คอนกรีตไมใหเกิน 20 องศาเซลเซียส

รูปที่ 7 ผลอุณหภูมิกลางแทงคอนกรีตที่มีและไมมีการติดตั้งทอความรอน
4. สรุปผล
จากผลการลดอุณหภูมิในแทงคอนกรีตขนาด 1 m3 โดยใชทอ
ความรอนสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 อุณหภูมิตรงกลางคอนกรีตกับผิวคอนกรีตที่ไมมีการฝงทอ
ความรอน พบวาอุณหภูมิจะแตกตางกันมากสุดถึง 25.5 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิที่ผิวของคอนกรีตจะคอนขางคงที่
4.2 ทอความรอนสามารถควบคุมความแตกตางระหวางอุณหภูมิที่
ผิวคอนกรีตกับภายในคอนกรีตเทากับ 6.5 องศาเซลเซียส
4.3 แทงคอนกรีตที่มีการฝงทอความรอนไมเกิดการแตกราวขึ้น
ภายในคอนกรีต เนื่องจากสามารถชวยลดอุณหภูมิแตกตางระหวางผิว
กับอุณหภูมิภายในคอนกรีตไดไมใหเกิน 20 องศาเซลเซียส

4. Kim, K.J., Kim, H.K, and Yang, K.J., 2001. Thermal analysis
of hydration heat in concrete structures with pipe-cooling
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บทคัดยอ
ในโครงงานนี้ จ ะทํ า การศึ ก ษาการออกแบบและผลของตั ว แปร
ตางๆ ของทอความรอนชนิดสั่นแบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใช
สมการการทดลองงานวิจัยทอความรอนชนิดสั่นแบบปลายปดของ ณัฐ
วิทย พรหมมา (2544) และ สมการการทดลองงานวิจัยทอความรอน
ชนิดสั่นแบบปลายปดของอภิมน มณีวรรณ (2545) จากผลการศึกษา
สมการของงานวิจัยทั้งสองได นําเอาสมการเหลานั้นมาใชในการเขียน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการออกแบบทอความรอนชนิดสั่นแบบปลาย
ปดและแบบวงรอบ โดยโปรแกรมที่ไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ
และนําผลการคํานวณ ที่ไดจากโปรแกรม เทียบกับผลการทดลองที่ได
จากงานวิจัยของทั้งสองงานวิจัย โดยใชคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค า การตั ดสินใจ จากการศึ กษาพบวา ท อ ความรอ นชนิ ด สั่ น แบบ
ปลายปด ที่มุมเอียงการทํางานที่ 0 องศา และ 90 องศา คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.93 เปอรเซ็นต และ 26.89 เปอรเซ็นต คาความ
นาเชื่อถือ 0.73 และ 0.71 และทอความรอนชนิดสั่นแบบวงรอบ ที่มุม
เอียงการทํางานที่ 0 องศา และ 90 องศา คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
29.43 เปอรเซ็นต และ 25.35 เปอรเซ็นต คาความนาเชื่อถือ 0.81 และ
0.72 ตามลําดับ ทั้งนี้ไดนําโปรแกรมคํานวณหาผลกระทบของตัวแปร
ตางๆ ที่มีตอทอความรอนชนิดสั่นแบบปลายปดและแบบวงรอบ ซึ่ ง
ลักษณะผลกระทบของตัวแปรตางๆ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ของ
ทอความรอนแบบสั่นทั้งสองชนิด เมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
เพิ่ม อัตราการถายเทความรอนก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อความยาวสวนฉนวน
เพิ่มขึ้น อัตราการถายเทความรอนก็จะลดลง เมื่อความยาวรวมทั้งหมด
เพิ่มขึ้น อัตราการถายเทความรอนก็จะลดลง และเมื่อนําผลที่ไดจาก
โปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดลองของงานวิจัยทั้งสองจะเห็นไดวา
แนวโนมของผลการทํานายเปนไปในทิศทางเดียวกัน

experimental equation of closed - end oscillating heat pipe of
Nattawit Promma (2001) and closed - loop oscillating heat pipe of
Apimon Maneewan (2002). From the study of both experiments,
the equations were used to write a ready-made program to
design closed - end and closed – loop oscillating heat pipe. The
program was tested for reliability. The results of calculation
computed from the program were then compared with both thesis
results, applying standard deviation and decision-making values.
It was found that Promma’s closed - end oscillating heat pipe with
the slope of 0 degrees and 90 degrees, standard deviation of
25.93% and 26.89% with the R - square of 0.75 and 0.71 and
Promma’s closed - end oscillating heat pipe with the slope of 0
degrees and 90 degrees, standard deviation of 29.43% and
25.35% with the R - square of 0.81 and 0.72 respectively. Then
the researcher than applied the program to calculate the affection
on closed - end and closed – loop oscillating heat pipe. All
aspects of affecting results of both oscillating heat pipe follow the
same tendency. When the total length of oscillating heat pipe
Increases, the heat transfer rate also reduces. The results of the
program, when compared with the results of both researches,
were found to follow the same tendency.

1. คํานํา
ทอความรอน เปนอุปกรณที่มีสภาพการนําความรอนสูง ทอความ
รอนใชหลักการระเหยและกลั่นตัวของสารทํางาน ทอความรอนเปนทอ
ปดซึ่งภายในเปนสุญญากาศและมีสารทํางานบรรจุอยู (Dunn and
Reay,1982). จะแบงออกเปน 3 สวน ตามหลักการทํางาน คือ สวน
Abstract
ระเหย (Evaporator) สวนไมถายเทความรอ น (Adiabatic) และสวน
This project is the study of the design and the results ควบแนน (Condenser) ทอความรอนนําไปประยุกตใชไดหลายทาง
of various variables of closed - end oscillating heat pipe (CEOHP) เช น อุ ป กรณ แ ลกเปลี่ ย นความร อ น อุ ป กรณ ร ะบายความร อ นของ
and closed - loop oscillating heat pipe (CLOHP) applying อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทอความรอนแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ทอ
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ความรอนแบบไมมีใส (Wick) หรือเทอรโมไซฟอน (Thermosyphon)
ทอ ความรอ นแบบมี วั สดุ พรุน (Wick)
และท อความร อ นแบบสั่ น
(Oscillating heat pipe)

ระบายความรอน
ไอ

สวนคายความรอน
สวนกันความรอน

ของเหลว
ความรอน

สวนรับความรอน

รูปที่ 1 ทอความรอนไมมี Wick หรือ Thermosyphon
หลักการทํางานของทอความรอนเทอรโมไซฟอน คือ ความรอนจาก
ส ว นทํ า ระเหย (Evaporator) จะทํ า ให ส ารทํ า งานซึ่ ง มี ส ถานะเป น
ของเหลวอิ่มตัวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ และลอยขึ้นสูสวนดานบนไป
ยังสวนควบแนน (Condenser) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวา เกิดการควบแนน
และไหลกลับสูสวนระเหยดวยแรงโนมถวง เนื่องจากความรอนแฝง
ของการกลายเปนไอของสารทํางานซึ่งมีคาสูงมาก ดังนั้นสารทํางานจึง
สามารถถายเทความรอนจากปลายดานหนึ่งไปสูปลายอีกดานหนึ่ง โดย
ที่อุณหภูมิระหวางสวนทําระเหยและสวนควบแนนแตกต างกันเพีย ง
เล็กนอยดังแสดงในรูปที่ 1 ความสามารถในการสงผานความรอนของ
ท อ เทอร โ มไซฟอนนั้ น ขึ้ น อยู กั บ หลายป จ จั ย เช น ขนาดของท อ
ชนิดของทอ ลักษณะการติดตั้งทอ ชนิดของสารทํางาน อุณหภูมิของ
แหลงความรอนและแหลงความเย็น เปนตน สําหรับทอความรอนแบบ
สั่น แบงออกได 3 ชนิด หลักๆ คือทอความรอนแบบสั่นปลายปด
(Closed-End Oscillating Heat Pipe: CEOHP ) รูป 2 (ก) ทอความ
รอนแบบสั่นที่เปนวงรอบ (Closed-Loop Oscillating Heat Pipe :
CLOHP ) รูป 2 (ข) และทอความรอนแบบสั่นที่เปนวงรอบมีวาลวกัน
กลับ (Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valve :
CLOHPW/CV ) รูป 2. (ค)

(ก) แบบ CEOHP (ข) แบบ CLOHP (ค) แบบ CLOHPW/CV
รูปที่ 2 ทอความรอนแบบสั่น (Oscillating Heat Pipe)
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ทอความรอนแบบทอความรอนแบบสั่นปลายปด(CEOHP) ทําจาก
ทอความรอนแบบคาปลารี่ที่ยาวๆ เสนหนึ่งที่ขดไปมา โดยที่ปลายทั้ง
สองขางไมไดตอเขาหากันและไมมีวาลวกันกลับดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ก)
การถายเทความรอนจะปรากฏในรูปการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมาจาก
คลื่นความดันที่สั่นไปมาอยางรุนแรงเนื่องจากการเดือดแบบฟองของ
สารทํางานภายใน โดยจะรับความรอนที่สวนทําระเหย (Le) และสงถาย
ตอไปยังสวนควบแนนหรือสวนระบายความรอน (Lc) ซึ่งทอระบาย
ความรอนบางชนิดอาจมีสวนกันความรอน (La) ประกอบอยูระหวาง
ส ว นทํ า ระเหยและส ว นควบแน น ท อ ความร อ นแบบสั่ นที่ เ ป นวงรอบ
(CLOHP) ทําจากทอความรอนแบบคาปลารี่ที่ยาว ๆ เสนหนึ่งที่ถูกขด
ไปมาและเชื่อมปลายทั้งสองขางติดกันใหเปนวงรอบโดยไมมีวาลวกัน
กลับดังแสดงในรูป 1.1 (ข) ดังนั้นในกรณีนี้การถายเทความรอนจะ
เกิดขึ้นจากการสั่นของสารทํางานในทิศทางตามแนวแกนของทอ และ
ทอความรอนแบบสั่นที่เปนวงรอบมีวาลวกันกลับ(CLOHPW/CV) ทํา
จากทอคาปลารี่ที่ยาวจํานวนหนึ่งทอหรือมากกวานั้นขดไปมาและเชื่อม
กันใหเปนวงรอบตามรูป 1.1 (ค) ในวงรอบของทอความรอนนั้นจะมี
วาลวกันกลับคอยบังคับทิศทางการไหลของสารทํางานจึงเปนสาเหตุให
เกิดการไหลเวียนทางใดทางหนึ่ง ในป 2544 ณัฐวิทย พรมหมาและ
คณะ ไดศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอนแบบสั่นปลายปด ซึ่งใช
เอชพี 62 และ เอ็มพี 39 เปนสารทํางาน โดยใชทอความรอนที่ทําจาก
ทอคาปลารี่ทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 1.06 และ 2.03
มิลลิเมตร ขนาดความยาวสวนทําระเหย สวนฉนวน และสวนควบแนน
ที่เทากันที่ 50 100 และ 150 มิลลิเมตร อัตราสวนการเติมสาร 50
เปอรเซ็นต ของปริมาตรทั้งหมด โดยขนาดความยาวทั้งหมดของทอคือ
10 15 และ 20 เมตร ใชน้ํารอนเปนแหลงความรอน ไหลผานสวนทํา
ระเหยของทอความรอน และในสวนควบแนนใชสารผสมน้ําผสมเอทธิ
ลีนไกลคอลอัตรา สวน 1 : 1 เปนแหลงระบายความรอน อุณหภูมิน้ํา
รอนที่ใชในการทดสอบ คือ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส และอุณภูมิ
ของสารผสมน้ําผสมเอทธิลีนไกลคอลกําหนดที่ 20 องศาเซลเซียสทํา
การหุมฉนวนอยางดีในสวนฉนวนของทอความรอน โดยสภาวะการ
ทดสอบคือ เปลี่ยนมุมเอียง ( β ) เทียบกับแนวระดับ (ดังภาพดานลาง)
จาก 90 ถึง -90 องศา จากผลการทดลองสรุปไดวา มุมเอียงการ
ทดสอบมีผลต ออัตราการถ ายเทความรอนของท อความรอนแบบสั่ น
ปลายปด โดยมุมเอียงของการทํางานชวง 50 – 60 องศา เปนชวงมุม
เอียงที่ใหคาการถายเทความรอนสูงสุด และจะมีผลเหมือนกันทั้งสอง
สารทํางานคือเอชพี 62 และ เอ็มพี 39 ซึ่งทอความรอนดังกลาวจะ
ทํางานไดตองมีมุมเปนบวกเทานั้น และชวงมุมเอียงการทํางาน 50 –
60 องศาจะใหคาความตานทานความรอนต่ําสุดทั้งสองสารทํางาน เสน
ผานศูนยกลางภายในของทอความรอนแบบสั่นปลายปดมีผลตออัตรา
การถายเทความรอนโดยทอขนาด 1.06 มิลลิเมตร ใหคาอัตราการสง
ถายความรอนที่มากกวาเสนผานศูนยกลางภายใน 2.03 มิลลิเมตร เชน
เมื่อเสนผานศูนยกลางภายในเพิ่มจาก 1.06 มิลลิเมตร เปน 2.03
มิลลิเมตร อัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียง 90 องศาจะลดลงจาก
8366 วัตตตอตารางเมตร เปน 7294 วัตตตอตารางเมตร จากทอความ
ยาวทั้งหมด 15 เมตร ความยาวสวนทําระเหย 50 มิลลิเมตร และจะมี
แนวโนมเหมือนกันทั้งสองสารทํางาน และความยาวสวนทําระเหย สวน
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ฉนวน และสวนควบแนนที่เทากัน มีผลตออัตราการถายเทความรอน
โดยท อ ขนาด 50 มิ ล ลิ เ มตร ที ค า อั ต ราการถ า ยเทความร อ นสู ง สุ ด
รองลงมาคือ 100 มิลลิเมตร และ 150 มิลลิเมตร ตามลําดับ และความ
ยาวทั้งหมดของทอความรอนมีผลตออัตราการถายเทความรอน โดย
ความยาวทั้ ง หมด 10 เมตร ให ค า อั ต ราการถ า ยเทความร อ นสู ง สุ ด
รองลงมาคือ 15 เมตร และ 20 เมตร ตามลําดับ และผลของตัวเลขคูทา
เทลาดเซมีผลตออัต ราการถา ยเทความร อนที่ มุมเอี ย งการทํ า งาน 0
องศา ตามความสัมพันธ
⎡⎛ Di 43 Lt ⎞0.1 ⎛ ρ ⎞ −0.2
⎤
0.5
−25
V
Ku0 = 0.0052 ⎢⎜
⎜
⎟ Pr N ⎥
44 ⎟
⎢⎣⎝ Le ⎠ ⎝ ρ L ⎠
⎥⎦

0.111

….(1)

และผลของตัวเลขคูทาเทลาดเซมีผลตออัตราการถายเทความรอน
ที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา ตามความสัมพันธ
⎡⎛ Di Lt ⎞ ⎛ ρ ⎞
⎤
….(2)
31

0.1

V
Ku90 = 0.0054 ⎢⎜
⎜
⎟
32 ⎟
⎢⎣⎝ Le ⎠ ⎝ ρ L ⎠

0.1321

−0.1

Pr −12 N 0.9 ⎥
⎥⎦

และในปตอมา 2545 อภิมน มณีวรรณและคณะ ศึกษาคุณลักษณะการ
ถายความรอนของทอความรอนชนิดสั่นแบบวงรอบซึ่งใช เอชพี 62 และ
เอ็มพี 39 เปนสารทํางานทอความรอนที่ใชทําจากทอคาปลารี่ทองแดง
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 0.66 1.06 และ 2.03 มิลลิเมตร ขนาด
ความยาวสวนทําระเหย คือ 50 100 และ 150 มิลลิเมตร ขนาดความ
ยาวรวมของทอ คือ 5 10 และ 15 เมตร โดยสภาวะการทดสอบ คือ
เปลี่ยนมุมเอียง ( β ) เทียบกับแนวระดับจาก 90 ถึง -90 องศา พบวา
มุมเอียงการทํางานมีผลตออัตราการถายเทความรอนของทอความรอน
ชนิ ด สั่ น แบบวงรอบ โดยสํ า หรั บ ท อ ความร อ นที่ มี ข นาดเส น ผ า น
ศู น ย ก ลางมากกว า ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางวิ ก ฤตนั้ น มุ ม เอี ย งการ
ทํางานชวง 60 – 90 องศา จะใหคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุด
และสําหรับทอความรอนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาขนาดเสน
ผานศูนยกลางวิกฤตจะสามารถทํางานที่มุมเอียงการทํางานเปนลบไดดี
เทียบเทากับที่มุมเอียงการทํางานเปนบวก เสนผานศูนยกลางภายใน
ของทอความรอนขนาด 2.03 มิลลิเมตร ใหคาอัตราการถายเทความ
รอนสูงที่สุด ความยาวสวนทําระเหยขนาด 50 มิลลิเมตร ใหคาอัตรา
การถายเทความรอนสูงที่สุด ความยาวรวมของทอขนาด 5 เมตร ใหคา
อัตราการถายเทความรอนสูงที่สุด และสมการการทํานายหาคาอัตรา
การถ า ยเทความร อ นในรู ป ของตั ว เลขคู ท าเทลาดเซที่ มุ ม เอี ย งการ
ทํางาน 90 องศา จะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24.39 เปอรเซ็นต และมี
ความสัมพันธดังนี้
⎡⎛ D1.2 ⎞ ⎛ ρ ⎞0.01 ⎛ σ 2 ρ ⎞0.01
⎤
Ku90 = 22.7 ⎢⎜ 0.7i 0.5 ⎟ ⎜ v ⎟ ⎜ 3 v ⎟ Pr −1.2 N 0.05 ⎥
⎢⎣⎝ Le Lt ⎠ ⎝ ρl ⎠ ⎝ µv ω ⎠
⎥⎦

1.25

จากสมการคูทาเทลาดเซนัมเบอรไรมิติที่มุม 90 และ 0 ของผูวิจัย
ทั้งสองไมสะดวกตอการทําไปใชงานในการออกแบบอุปกรณทอความ
ร อ น ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มุ ง เน น ที่ จ ะนํ า สมการจากผลการ
ทดลองในงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ป กรณ แ ลกเปลี่ ย นความร อ นมา
ทําการศึกษาเพื่อหาสมการที่อางอิงกับผลการทดลองในงานวิจัยนั้น ๆ
แลวนําสมการที่ได ไปสรางโปรแกรมที่ชวยในการออกแบบทอความ
รอนแบบสั่นปลายปดและแบบสั่นวงรอบ โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผล แสดงผลออกมาเปนตารางคาการเปลี่ยนตัวแปรและกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรกับคาการถายเทความรอน ทําใหมี
ความรวดเร็ว และเที่ยงตรงกวาการคํานวณดวยมือและยังสามารถใช
เปนตัวชวยในการออกแบบทอความรอนในพื้นที่ที่จํากัดได
2. เครื่องมือและอุปกรณ
ในการศึกษาครั้งนี้จะใชโปรแกรม Microsoft Visual C# 2005 เปน
เครื่องมือในการศึกษา โดยจะปอนขอมูลที่เหมาะสม โปรแกรมจะทํา
การคํานวณและประมวลผล หลัง จากนั้นจะสง ผลออกมาเป นคา การ
ถายเทความรอนและกราฟ ดังแสดงผังหลักและผังยอยของโปรแกรมใน
รูปที่ 3 และ 4

….(3)

ที่มุมเอียงการทํางาน 0 องศา จะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
29.89 เปอรเซ็นต และมีความสัมพันธดังนี้
⎡⎛ D ⎞ ⎛ ρ ⎞0.1 ⎛ σ 2 ρ ⎞0.01
⎤
Ku0 = 0.7 ⎢⎜ 0.9 i 0.1 ⎟ ⎜ v ⎟ ⎜ 3 v ⎟ Pr −1.2 N 0.2 ⎥
⎢⎣⎝ Le Lt ⎠ ⎝ ρl ⎠ ⎝ µv ω ⎠
⎥⎦

1.34

….(4)
รูปที่ 3 ผังหลักของโปรแกรม
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ผั ง หลั ก ของโปรแกรม จะเป น ฟอร ม แรกที่ แ สดงขึ้ น มา
ในขณะเริ่มตนโปรแกรมโดยจะเปนสวนหลักที่ใหผูใชสามารถเลือกการ
ใช ง าน จะมี อ ยู สองส ว นหลั ก คื อ ออกแบบโดยใช โ ปรแกรมและ
ออกแบบโดยผูใช สวนออกแบบโดยใชโปรแกรม คือ
สวนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบโดยอาศัยขอมูลในการคํานวณ
จากขอบเขตงานวิจัย ของ ณัฐวิทย พรหมมา และ อภิมน มณีวรรณ
(2545) ขึ้นอยูกับชนิดของทอความรอน
สวนออกแบบโดยผูใช คือ สวนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบโดย
ใหผูใชเลือกขนาดมิติของทอความรอนชนิดสั่น ตามที่ผูใชตองการที่มี
มากกวา 1 แบบแลวโปรแกรมจะแสดงผลออกมาเปนคาอัตราการ
ถายเทความรอน
และอัตราการถายเทความรอนตอพื้นเพื่อใหผูใช
เปรียบเทียบดวยตัวของผูใชเอง โดยโปรแกรมจะรับคาจากผูออกแบบ
โดยจะตองเลือกมุมการทํางานของทอความรอน
และชนิดของสาร
ทํางานที่บรรจุอยูภายในทอ สมการที่ใชในการคํานวณจะขึ้นอยูกับมุม
การทํางาน โดยจะมีสมการไมเหมือนโดยแยกเปนสองสมการตอชนิด
ของทอความรอน หลังจากนั้นใหผูใชปอนขอมูลดังนี้ อัตราการไหลเชิง
มวล ( m& ) อุณหภูมิสวนทําระเหย ( Te ) อุณหภูมิทางเขาสวนควบแนน
( Tci ) และ อุณหภูมิทางออกสวนควบแนน ( Tco ) จากนั้นโปรแกรมจะ
ทําการคํานวณจากสมการ
สมการการหาคาอัตราการถายเทความรอน
..…….(5)

& p (Tout − Tin )
Q = mC

สมการการหาคาฟลักซความรอน
q=

……..(6)

Q
2nπ Di Le

สมการการหาคาตัวเลขคูทาเทลาดเซ
Ku =

……..(7)

q
1

⎡ ⎛ ρ − ρ ⎞⎤ 4
ρv h fg ⎢σ g ⎜ l 2 v ⎟ ⎥
⎣ ⎝ ρv ⎠ ⎦

ในการคํานวณการออกแบบทอความรอนชนิดสั่นแบบปลาย
ปดจะใชตัวเลขคูทาเทลาดเซที่ไดจากงานวิจัยของนายณัฐวิทย พรหม
มา เนื่องจากมีความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ที่มุมเอียง
การทํางานที่ 0 และ 90 องศา ตามสมการที่ (1) และ (2)
และในการคํานวณการออกแบบทอความรอนชนิดสั่นแบบ
วงรอบ จะใชตัวเลขคูทาเทลาดเซที่ไดจากงานวิจัยของอภิมน มณีวรรณ
เนื่องจากมีความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 24.39 เปอรเซ็นต และ29.89
เปอรเซ็นต ที่มุมเอียงการทํางานที่ 90 และ 0 องศา จากสมการที่ (3)
และ (4)
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รูปที่ 4 ผังยอยของโปรแกรม
3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลของอัตราการถายเทความรอนของทอความรอนชนิดสั่น
แบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใชสมการการทํานายอัตรา
การถายเทความรอนวิจัยของ ณัฐวิทย พรหมมา และ อภิมน
มณีวรรณ กับโปรแกรมการอออกแบบ
จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงผลของอัตราการถายเทความรอน
ของทอความรอนชนิดสั่นแบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใชสมการ
การทํานายอัตราการถายเทความรอนวิจัยของ ณัฐวิทย พรหมมา และ
อภิมน มณีวรรณ ที่มุมการทํางาน 0 องศาตามแนวระดับกับโปรแกรม
การอออกแบบทอความรอน พบวาความแปรปรวนระหวางฟลั๊กซความ
รอนจากการคํานวณในโปรแกรมตอฟลั๊กซความรอนจากการสมการ
ทํานายของณัฐวิทย พรหมมา โดยจะมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจคือ 0.73
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.93 เปอรเซ็นต และ ความ
แปรปรวนระหว า งฟลั๊ ก ซ ค วามร อ นจากการคํ า นวณในโปรแกรม
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ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานายของอภิมน มณีวรรณ โดยจะมี
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจคือ 0.81 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
29.43 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวายอมรับได
จึงสรุปไดวาโปรแกรมนี้สามารถนํามาใชกับทอความรอนแบบสั่น
ชนิดปลายปด และชนิดวงรอบ ที่ใช เอชพี 62 และ เอ็มพี 39 เปนสาร
ทํางาน ที่มุมเอียงการทํางาน 0 องศา

3.2 ผลของเสนผานศูนยกลางภายใน ( Di ) ของทอความรอนตอ
อัตราการถายเทความรอน

q90 (W / m 2 )

qo ( pro ), W / m 2

25.93 %

-25.93 %

Di(mm)

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางภายใน ของทอความ
รอนแบบสั่นปลายปดกับอัตราการถายเทความรอน
q0 ( pre), W / m 2

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางฟลั๊กซความรอนของทอ
ความรอนแบบสั่นปลายปดจากการคํานวณในโปรแกรม
ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานาย
qo ( pro ), W / m 2

29.43 %
-29.43 %

q0 ( pre), W / m 2

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางฟลั๊กซความรอนของทอ
ความรอนแบบสั่นวงรอบจากการคํานวณในโปรแกรม
ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานาย

ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางภายใน ของทอความรอน
แบบสั่นปลายปด กับอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน
90 องศา ( q90 ) ความยาวของสวนทําระเหย 10 ซม. ความยาวรวม
10 เมตร จะแสดงในรูปที่ 7 พบวาอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียง
การทํางาน 90 องศา ( q90 ) ของทอความรอนแบบสั่นทั้งสองชนิดมี
แนวโนมจะเพิ่มขึ้น เมื่อเสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลองของ นายณัฐ
วิทย พรหมมา และ นางสาวอภิมน มณีวรรณซึ่งมีเอชพี 62 และ เอ็มพี
39เปนสารทํางาน ก็จะพบวาเสนกราฟมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก เกิดความดันตกครอมของกอนไอที่เคลื่อนที่ไปยัง
สวนควบแนน ยิ่งผานเสนผานศูนยกลางภายในมีขนาดเล็กเทาใด คา
ความดันตกครอมก็จะยิ่งมีมากขึ้น
ทําใหกอนไอเคลื่อนที่ไปยังสวน
ควบแนนยากขึ้นเปนผลใหอัตราการถายเทความรอนนอยลง
จากผลการทดลองใช โ ปรแกรมเที ย บกั บ ผลการทดลองของ
งานวิจัยทั้งสองสามารถสรุปไดวา ที่ทอขนาด 2.03 มิลลิเมตร จะใหคา
การถ ายเทความร อนไดมากที่สุด รองลงมา คื อ 1.06
และ 0.66
มิลลิเมตร
3.3 ผลของความยาวสวนทําระเหย สวนกันความรอน และสวน
ควบแนนที่เทากันของทอความรอนที่มีตออัตราการถายเทความ
รอน
รูปที่ 8 ผลของความยาวสวนทําระเหยของทอความรอนแบบสั่น
ปลายปด ( Le ) กับอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90
องศา ( q90 ) เสนผานศูนยกลางภายใน 2.03 มิลลิเมตร ความยาวรวม
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10 เมตร พบวาอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90
องศา ( q90 ) ของทอความรอนแบบสั่นทั้งสองชนิดมีแนวโนมจะลดลง
เมื่อความยาวสวนทําระเหยเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบผลที่ไดจาก
การคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลองของนายณัฐวิทย พรหม
มา และ นางสาวอภิมน มณีวรรณ ซึ่งมีเอชพี 62 และ เอ็มพี 39เปนสาร
ทํา งาน ก็จ ะพบวา เส น กราฟมี แ นวโนม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ที่ เ ป น
เชนนี้เพราะยิ่งคาความยาวสวนกันความรอนนอยลงเทาใด ระยะทาง
ระหวางสวนทําระเหยกับสวนควบแนนก็จะนอยลงเทานั้น เปนผลให
กอนไอที่ทําหนาที่พาความรอนจากสวนทําระเหย สามารถเคลื่อนที่ไปสู
สวนควบแนนไดงายขึ้น เนื่องจากมีแรงเสียดทานนอยลง จึงทําใหคา
อัตราการถายเทความรอนมากขึ้น

ของนักวิจัยทั้งสอง ซึ่งมีเอชพี 62 และ เอ็มพี 39เปนสารทํางาน ก็จะ
พบวาเสนกราฟมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ที่เปนเชนนี้เพราะยิ่ง
ความยาวรวมของทอมากขึ้นเทาใด คาความเสียดทานที่ผนังทอก็จะ
มากขึ้นเทานั้น เปนผลใหกอนไอที่ทําหนาที่ถายเทความรอนเคลื่อนไปสู
สวนควบแนนไดยาก จึงทําใหคาอัตราการถายเทความรอนลดลง
q90 (W / m 2 )

q90 (W / m 2 )

Lt (m)

รูปที่ 9 แสดงกราฟความสัมพันธระหวางความยาวรวมทั้งหมดของ
ความรอนแบบสั่นวงรอบ ( Lt ) กับอัตราการถายเทความรอน

Le(cm)

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางความยาวสวนทําระเหยของทอความรอน
แบบสั่นปลายปด กับอัตราการถายเทความรอน
สรุปไดวา ที่ความยาวรวมคาใดคาหนึ่ง ขนาดความยาวของสวนทํา
ระเหย สวนกันความรอน และสวนควบแนนที่เทากัน มีผลตออัตราการ
ถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา โดยความยาวของสวน
ทําระเหย 5 เซนติเมตร จะใหคาอัตราการถายเทความรอนมากที่สุด
รองลงมา คือ 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร
3.4 ผลของความยาวรวมทั้งหมดของทอความรอนที่มีตออัตรา
การถายเทความรอน
จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางความยาวรวมทั้งหมดของ
ทอความรอนแบบสั่นวงรอบ ( Lt ) กับอัตราการถายเทความรอนที่มุม
เอียงการทํางาน 90 องศา ( q90 ) เสนผานศูนยกลางภายใน 2.03
มิลลิเมตร ความยาวรวม 10 เมตร ซึ่งพบวาอัตราการถายเทความรอน
ที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา ( q90 ) ของทอความรอนแบบสั่นทั้งสอง
ชนิดมีแนวโนมจะลดลง เมื่อความยาวสวนรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยเมื่อ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลอง
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ดังนั้นสรุปไดวา ที่ความยาวคาใดคาหนึ่ง ขนาดความยาวรวมของ
ทอความรอน มีผลตออัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน
90 องศา โดยความยาวรวมของทอความรอนแบบสั่นปลายปด 10
เมตร จะใหคาอัตราการถายเทความรอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 15
เมตร และ 20 เมตร และความยาวรวมของทอความรอนแบบสั่นวงรอบ
5 เมตรจะใหคาอัตราการถายเทความรอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 10
เมตร และ 15 เมตร
4. สรุปผล
จากผลการออกแบบทอความรอนทอความรอนแบบสั่นปลายปด
และวงรอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 คาความแปรปรวนระหวางฟลั๊กซความรอนจากการคํานวณใน
โปรแกรมตอฟลั๊กซความรอนจากการสมการทํานาย ของทอความรอน
แบบสั่นปลายปดและวงรอบ ที่มุม 0 องศา โดยจะมีสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจคือ 0.73, 0.81 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.93, 29.43
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และที่มุม 90 องศา จะมีสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจคือ 0.71, 0.72 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.89, 25.35
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งถือวายอมรับได จึงสรุปไดวาโปรแกรมนี้
สามารถนํามาใชกับทอความรอนแบบสั่นชนิดปลายปด ที่ใช เอชพี 62
และ เอ็มพี 39 เปนสารทํางาน
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4.2 ที่ทอขนาด 2.03 มิลลิเมตร จะใหคาการถายเทความรอนได
มากที่สุด รองลงมา คือ 1.06 และ 0.66 มิลลิเมตร
4.3 ขนาดความยาวของสวนทําระเหย สวนกันความรอน และสวน
ควบแนนที่เทากัน
มีผลตออัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการ
ทํางาน 90 องศา โดยความยาวของสวนทําระเหย 5 เซนติเมตร จะให
คาอัตราการถายเทความรอนมากที่สุด รองลงมา คือ 10 เซนติเมตร
และ 15 เซนติเมตร
4.4 ขนาดความยาวรวมของทอความรอน มีผลตออัตราการถายเท
ความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา โดยความยาวรวมของทอ
ความรอนแบบสั่นปลายปด 10 เมตร จะใหคาอัตราการถายเทความ
รอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 15 เมตร และ 20 เมตร และความยาวรวม
ของทอความรอนแบบสั่นวงรอบ 5 เมตรจะใหคาอัตราการถายเทความ
รอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 10 เมตร และ 15 เมตร
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บทคัดยอ
โครงงานวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษา และจํ า ลองการกระจายตั ว ของ
อุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเปรียบเทียบผลที่
ไดจากการจําลองสภาวะและการทดลองโดยใชเงื่อนไขเดียวกันดังนี้ บอ
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 300 เซนติเมตร สูง150 เซนติเมตร หนา 25
เซนติเมตร หุมดวยฉนวนใยแกว ภายในบอฉาบดวยสีกันซึมสีดํา ใน
การทดลองจะแบงสารละลายเกลือ 3 ชั้น คือชั้นลางสุดเปนชั้นกักเก็บ
ความรอนระดับความลึกจากกนบอ 0-80 เซนติเมตร ความเขมขนของ
สารละลายเกลือ 24 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ชั้นกลางเปนชั้นกั้นการพา
ความร อ นระดั บ ความลึ ก 80-130 เซนติ เ มตรแบ ง ออกเป น 5 ชั้ น
ความเขมขนของสารละลายเกลือ 4 8 12 16 และ20 เปอรเซ็นต ตาม
ระดับความลึกของบอ และชั้นบนสุดเปนชั้นการพาความรอนมีระดับ
ความลึก 130-150 เซนติเมตร จะเติมน้ําเปลา จะติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ
จากกนบอถึงผิวน้ําและบริเวณสิ่งแวดลอม โดยจะเก็บขอมูลทุก ๆ 5
นาที จากการทดลองพบวาบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่ชั้นกัก
เก็บความรอนสามารถเก็บสะสมความรอนไดสูงสุด 43 องศาเซลเซียส
ในช วงเดื อนเมษายนซึ่ง มีค าความเขมแสงอาทิตย เฉลี่ย สูง ที่สุด การ
กระจายตัวความเขมขนของสารละลายไมสงผลกระตอการกระจายตัว
ของอุณหภูมิมากนักเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากสําหรับชั้นกั้น
การพาความรอน อยางไรก็ตามบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยยังคง
สามารถรักษาเสถียรภาพของชั้นกั้นการพาความรอนไวไดจากการดูแล
ความโปรงใสของชั้นการพาความรอนดานบนและระดับความเขมขน
ของสารละลายที่ชั้นการพาความรอนดานลาง
Abstract
This research is to study and model temperature
distribution in a solar pond in order to compare with the result
from model situation and experiment by using the same condition
as follow: the pond’s diameters with is 300 centimeters with 150
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centimeters high, 25 centimeters thick, covered by fiberglass and
with black color super proof inside the pond. From the
experiment, the salt diffusion is divided into three layer ; the
bottom layer is fro hot water storage at the depth of 0-80
centimeters from the pond’s bottom, and with 24 percent of salt
diffusion by weight, the middle layer is for blocking the heat at the
depth of 80-130 centimeters which is divided into 5 layers of salt
diffusion at 4 8 12 16 and24 percent due to the depth of the
pond, and the upper layer with 130-150 centimeters deep, for
transferring the heat, will fill with water and install the equipment
for checking temperature from the bottom to the surface and the
surrounding. Data collecting is done every 5 minutes. The result
found that the solar pond at the heat storage layer is able to
collect the hottest temperature of 43 Celsius in April when there
is highest average of solar radiation. The distribution of salt
diffusion has not much effect to the temperature distribution
because there is a little change at the heat blocking layer.
However, the solar pond can keep stability of this by seeing the
transparent of heat transferring layer on the top and the salt
diffusion at the bottom one.
1. คํานํา
ป จ จุ บั น ในสภาวะที่ ข อบเขตของการใช พ ลั ง งานมี ขี ด จํ า กั ด อั น
เนื่ อ งมาจากแหล ง พลั ง งานที่ สํ า คั ญ ของโลกเริ่ ม มี จํ า นวนลดลงตาม
ระยะเวลาที่ใชงาน สถานการณ ดังกลาวจึงทําใหประเทศตางๆตองมุง
ศึกษาและใชพลังงานทดแทนแบบใหมเพื่อที่จะทดแทนพลังงานในรูป
แบบเดิมที่อาจจะหมดไปจากโลกนี้ พลังงานตัวหนึ่งที่เราจะสามารถ
หยิบจับมาใชไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆเลยคือพลังงานแสงอาทิตย
ซึ่ ง เป น พลั ง งานที่ ไ ด ม าแบบฟรี ๆ
การที่ เ ราจะ นํ า เอาพลั ง งาน
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แสงอาทิตยมาใชงานได นั้นต อ งมี อุปกรณ ที่ สามารถกั ก เก็ บพลั ง งาน
ความรอนจากแสงอาทิตยเอาไวเพื่อที่จะนําความรอนในสวนนี้ออกไป
ใชประโยชนตอไปและบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเปนอีกรูปแบบ
หนึ่งของวิธีการที่จะเลือกใชเก็บสะสมพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
ได
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยดังแสดงในรูปที่ 1 บอความ
รอนเปนรูปทรงกระบอกหรือสี่เหลี่ยมผนังดานนอกหุมฉนวนภายในบอ
จะบรรจุไปดวยน้ําที่ผสมกับเกลือ (Sodium Chloride, NaCl) หรือ
เรียกวา “สารทํางาน” ที่ระดับความลึกเพิ่มขึ้นจะมีความเขมขนนของ
เกลือเพิ่มขึ้น และสามารถแบงชั้นความเขมขนของเกลือไดเปน 3 สวน
คือ สวนที่ 1 ชั้นผิวหนาเปนสวนที่มีความเขมขนของเกลือนอยหรือไมมี
เลย หรือเรียกชั้นนี้วาชั้นการพาความรอนชั้นบน (Upper convective
zone, UCZ) อุณหภูมิที่สวนนี้จะเทากับอุณหภูมิบรรยากาศ สวนที่ 2
ชั้นกลางหรือชั้นเกรเดี้ยน (Gradient zone, Non convective zone,
NCZ) เปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของเกลือตามระดับ
ความลึก ซึ่งเปนชั้นกั้นการพาความรอนระหวางชั้นบนกับชั้นลาง และ
สวนที่ 3 ชั้นลางหรือเรียกวาสวนกักเก็บความรอน (Heat storage
zone, Lower convective zone, LCZ) สวนนี้สารทํางานจะมีความ
เขมขนของเกลือมากที่สุดและเกือบจะเปนเนื้อเดียวกัน [2] เมื่อบอ
ความรอนไดรับความรอนจากแสงอาทิตยความรอนจะถูกสงผานไปยัง
สวนกักเก็บความรอนที่อยูดานลางซึ่งมีความเขมขนของเกลือสูง โดย
ผานชั้นผิวหนาและชั้น เกรเดี้ยนซึ่งมีความโปรงแสงหลังจากความรอน
ผานชั้นเกรเดี้ยน น้ําในชั้นเกรเดี้ยนไมสามารถระเหยได เนื่องจากน้ําใน
สวน ชั้นบนมีความหนาแนนของเกลือนอยกวาและน้ําที่อยูในชั้นนี้ก็ไม
สามารถตกลงไปสูชั้นกักเก็บความรอนได

2.เครื่องมือและอุปกรณ
2.1 เงื่อนไขการทดลอง
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยทาํ จากปูนซิเมนตที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 24 เซนติเมตร ผนังดานในทาสี
ดําเพื่อที่จะที่ใหสามารถดูดกลืนความรอนไดดี และหุมฉนวนภายนอก
เพื่อปองกันการสูญเสียความรอนที่กักเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 2

(ก)

(ข)
รูปที่ 2 (ก) ลักษณะของบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในการ
ทดสอบ (ข) แสดงการแบงชั้นในการเติมสารละลายเกลือ
โดยที่ เงื่อนไขการทดสอบมีดังนี้ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยชั้นผิวหนา
(Upper - Convective Zone, UCZ) ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร
ชั้นกลาง หรือชั้นเกรเดี้ยน (Non – convective Zone, NCZ) มีความลึก
50 เซนติเมตร จะแบงความสูงของชั้น NCZ ออกเปน 5 ระดับๆละ 10
เซนติเมตร

รูปที่ 1 บอความรอนพลังงานแสงอาทิตย
เมื่อบอความรอนไดรับความรอนจากแสงอาทิตยสองมายังผิวน้ํา ระดับ
แรกอุณหภูมิจะถูกชั้น UCZ กักเก็บความรอนจากแสงอาทิตยหมุนวน
ภายในชั้น UCZ หลังจากนั้นดวยปฏิกิริยาของเกลือที่อยูในชั้น NCZ จะ
ดึงความรอนจากชั้น UCZ ลงไปยังชั้นกักเก็บความรอน (LCZ ) ที่มี
ระดับความเขมขนของเกลือมากกวาชั้นกันการพาความรอน (NCZ )
เปนเหตุใหเก็บความรอนไวในสวนดานลางของบอ solar pond ไวได
และอุณหภูมิจะหมุนวนอยูภายในชั้น LCZ โดยไมยอนกลับในทิศทาง
เดิม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและ
ความเขมขนของสารละลายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงของความรอนในชั้นกักเก็บความรอน

ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขในการเติมสารละลายของบอในแตละชั้น
ความหนา ปริมาตร
ความ
(ลูกบาศกเมตร)
ชั้น เขมขน (%) (ซ.ม.)
UCZ 0
20
1.413
NCZ 1 4
10
0.706
NCZ 2 8
10
0.706
NCZ 3 12
10
0.706
NCZ 4 16
10
0.706
NCZ 5 20
10
0.706
LCZ 24
80
5.654
โดยแตละระดับจะมีความเขมขนตางกัน คือ 4 8 12 16 และ 20
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก สวนชั้นลางหรือที่เรียกวาชั้นกักเก็บความรอน
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(Low – Convective Zone, LCZ) ที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตร เติม
สารละลาย 24 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ภายในและภายนอกบอจะติดตั้ง
สายเทอร โ มคั ป เป ล เพื่ อ วั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในบ อ ความร อ นพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย จะเก็ บ ข อ มู ล อุ ณ หภู มิ ภ ายในบ อ ความร อ นพลั ง งาน
แสงอาทิตย โดยจะใช (Data Logger) (ยี่หอ Cam bell Scientific Inc.
รุน CR 23X Micro logger) จะเก็บคาทุก 5 นาทีสําหรับการตรวจวัดคา
ความหนาแนนของสารละลายภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย
จะทําการดูดสารละลายขึ้นมาวัดคาความหนาแนนทุก 5 วัน
2.2 เงื่อนไขแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการกระจายตัวของ
อุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย
แบบจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิจะพิจารณาการไหลของ
ความรอนเปนไปตามทฤษฎีของงานวิจัย Huseyin และคณะ[1] ซึ่ง
สมมุติใหปริมาณความรอนไหลไปในทิศทางเดียว (ทิศทาง x) เพราะ
การกระจายตัวในทิศทางอื่นเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจากเงื่อนไขของ
บอที่ใชในการจําลองเปนบอที่มีขนาดไมใหญ
และเนื่องจากความ
เสถียรภาพของชั้นกั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ)
จะขึ้นอยูกับการกระจายตัวของอุณหภูมิ
จะทําใหแกปญหาทาง
คณิตศาสตรยุงยากมากขึ้นดังนั้นจึงสมมุติใหชั้นกั้นการพาความรอนอยู
ในสภาวะที่คงที่เพื่อที่จะแยกสมการการกระจายมวลออกจากสมการ
การกระจายตัวของความรอน
Y
Z

X

⎡( q x ) − ( q x +∆x ) ⎤ + ⎡( q x ) − ( q x +∆x ) ⎤ + ⎡⎣( I x ) − ( I x +∆x ) ⎤⎦
cond
cond ⎦ ⎣
conv
conv ⎦
⎣
= ρC p

(1)

∂T ( x , t )
∆x
∂t

จากสมการ (1) สมมุติใหการพาความรอนเนื่องจากการเคลื่อนที่
ของของเหลวและการแพรกระจายเนื่องการหมุนวนของของเหลวมีคา
นอยมากหรือใกลเคียงกัน สมการ (1) จึงลดรูปสมการไดเปน
k

∂ ⎡ ∂T ( x , t ) ⎤
∂T ( x , t )
+ q& = ρC p
⎢
⎥
∂x ⎣ ∂x ⎦
∂t

(2)

เมื่อ q& คืออัตราการผลิตความรอนภายในปริมาตรควบคุม ซึ่ง
เกิดจากการแผรังสีของดวงอาทิตยโดยจะเปลี่ยนแปลงตามระดับความ
ลึก จากผิวหนาของบอจนดนลางของบอ มีสมการเปน
q& = −

∂I ( x)
∂x

(3)

และคา I ( x) เปนคาการแผรังสีความรอนในแตละระดับความลึกของ
บอโดยมีรูปแบบของสมการดังนี้
(4)
I ( x ) = (1 − a )(1 − β ) I s e − µ x
เมื่อ
β คือ คาการหักเหของการดูดซับพลังงานที่ผิวหนาของบอ
a คือ คาการสะทอนจากการแผรังสีความรอนที่ผิวหนาของบอ
I s คือ คาการแผรังสีที่ตกกระทบบริเวณผิวหนาของบอ
µ คือ เปนคาสัมประสิทธิ์การดูดซับ
การวิเคราะหการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในบอจะพิจารณาแตชั้น
ไดดังนี้
2.2.1) ที่ชั้นการพาความรอนดานบน (Upper Convective Zone,
UCZ) จากกฎการอนุรักษพลังงานเมื่อนํามาวิเคราะหการกระจายตัว
ของอุณหภูมิที่ชั้นพาความรอนดานบน (Upper Convective Zone,
UCZ) สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน

รูปที่ 3 โครงสรางบอพลังงานความรอนแสงอาทิตยที่ใชในการจําลอง
จากกฎการอนุรักษซึ่งนํามาใชกับระบบควบปริมาตรของบอ
พลังงานความรอนแสงอาทิตย จะไดความสัมพันธวา
[อัตราการนําความรอนเขาปริมาตรควบคุม] + [อัตราการพาความรอน
เขาปริมาตรควบคุม] + [อัตราการปอนพลังงานความรอนจากการแผ
รังสีเขา] = [อัตราการนําความรอนออกจากปริมาตรควบคุม]
+ [อัตราการพาความรอนออกจากปริมาตรควบคุม] + [อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในปริมาตร]
โดยอัตราการเลี่ยนแปลงปริมาตรภายในคือ พลังงานความ
ร อ นจากการแผรั ง สี ที่ บ อ ไดรั บในแตล ะระดั บชั้ น ของของเหลว[1],[3]
สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการของคณิตศาสตรไดเปน

รูปที่ 4 วิเคราะหการพาความรอนดานบน Upper Convective Zone,
UCZ)
จากกฎการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเมื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ก ารกระจายตั ว ของ
อุ ณ หภู มิ ที่ ชั้ น พาความร อ นด า นบน (UCZ) สามารถที่ จ ะเขี ย นเป น
สมการทางคณิตศาสตรไดเปน
k

∂T ( x , t )
∂T ( x , t )
X UCZ
x = L 1 + I x = 0 - I x = L 1 -Q t = ρ C p
∂x
∂t

(

)

(5)

จัดรูปสมการใหมใหอยูในรูป Finite Differential ไดดังนี้
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(T
-T )
(T
−T )
k (i + 1) , t (i , t ) + ⎡⎣Ix = 0 − Ix = L1 − Qt ⎤⎦ = ρCp (i , t + 1) ( i , t ) XUCZ
∆x
∆t

(6)

เมื่อสมการ (6) คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเมื่อเวลาเปลีย่ นไป ครั้งเราสามารถหาคาอุณหภูมิเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปไดดังนี้
(7)
α
∆t
T( i , t +1) = ∆t

⎡ I x = 0 - I x = L - Q t ⎤ + T (i , t)
⎡T(i + 1, t) - T(i , t) ⎤⎦ +
1
⎦
X UCZ ∆x ⎣
X UCZ ρ c p ⎣

2.2.2) ที่ชั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ)
จากกฎการอนุรักษพลังงานเมื่อนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิที่ชั้นกั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ)
สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน

−k

∂T ( x , t )
∂T ( x , t )
X LCZ
x=L 2 + ( I x=L 2 − I x=L3 ) = ρC p
∂x
∂t

(11)

จากกสมการที่ (11) จัดรูปใหอยูในรูปของสมการ Finite Differential จะ
ได
(T
−T )
(T
−T )
(12)
−k (i+1 , t) (i , t) + ( I
− I ) = ρC (i , t+1) (i ,t) X
∆x

x =L2

T(i , t +1) = − k

∆t
(T(i +1 , t) − T(i , t) )
X LCZ ρ C p ∆x

x=L3

p

∆t

LCZ

เมื่อสมการ (12) คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเมื่อเวลาเปลีย่ นไป ครั้งเราสามารถหาคาอุณหภูมิเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปไดดังนี้

+

∆t
X LCZ ρ C p

(13)

( I x = L2 − I x=L 3 ) + T(i , t)

เมื่อ
ρ

รูปที่ 5 การวิเคราะหกั้นการพาความรอนดานบน
(Non Convective Zone, UCZ)
∂ ⎛ ∂T ( x , t ) ⎞ .
∂T ( x , t )
⎜k
⎟ + q = ρC p
∂x ⎝ ∂x ⎠
∂t

(8)

จากกสมการที่ (8) จัดรูปใหอยูในรูปของสมการ Finite Differential จะ
ได
I
− I( i )
T(i ,t+1) − T(i,t)
⎡ (T(i+1,t) + T(i-1,t) − 2T(i,t) ) ⎤ − (i+1)
= ρC p
⎣
⎦
∆
x
∆t
∆x
k

2

(9)
เมื่อสมการ (9)
คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเมื่อเวลาเปลีย่ นไป ครั้งเราสามารถหาคาอุณหภูมิเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปไดดังนี้
(10)
k∆t
∆t
T(i ,t+1) =

ρCp∆x2

คือ คาความหนาแนนของสารละลายเกลือแตละชั้น
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)
∆ t คือ ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง (กําหนดที่ 1800 วินาที)
∆ x คือ ความหนาของชั้น (เมตร)
เงื่อนไขในการคํานวณการกระจายตัวของอุณหภูมิของสารละลาย
เกลือภายในบอความรอน ค า การแผ รั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย ที่ ต กกระทบ
ผิวหนาของชั้น UCZ จะใชขอมูลการแผรังสีของดวงอาทิตยตลอดทั้งปที่
เก็บทุกๆ 10 นาทีจากศูนยอุตนิยมวิทยาประจําจังหวัดขอนแกน
3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลของอุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย

(T(i+1,t) +T(i-1,t) − 2T(i,t) ) − ρC ( I(i+1) − I( i ) ) +T( i,t )
P∆x

2.2.3) ที่ชั้นการพาความรอนดานลาง (Lower Convective Zone, LCZ)

รูปที่ 6 วิเคราะหการพาความรอนดานลาง
(Lower Convective Zone, UCZ)

รูปที่ 7 การกระจายตัวของอุณหภูมิเฉลี่ยของสารละลาย
ภายในบอของแตละวัน

รูปที่ 7 แสดงกระจายตัวของอุณหภูมิเฉลี่ยของสารละลายภายใน
บอของแตละวัน พบวาที่ชั้นผิวหนา(UCZ) จะมีอุณหภูมิคอนขางคงที่
จากกฎการอนุรักษพลังงานเมื่อนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของ
ตลอดความสูงของชั้นนี้เนื่องจากชั้นนี้สารละลายไมมีคาความเขมขน
อุณหภูมิที่ชั้นการพาความรอนดานลาง (Lower Convective Zone, ของเกลือสงผลใหไมมีการกักเก็บความรอนจากรังสีดวงอาทิตยเอาไว ที่
LCZ) สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน
ชั้ น กลางหรื อ ชั้น เกรเดี้ย น (NCZ) อุณ หภู มิจะเพิ่ มอย า งต อ เนื่ อ งตาม
รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22
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รูปที่ 8 การกระจายตัวของอุณหภูมิในชั้น LCZ, NCZ ,UCZ และ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
รูปที่ 8 ผลของการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละชั้นของบอ
พลังงานความรอนแสงอาทิตยตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 24 จะเห็นไดวา ที่
ชั้นผิวหนา (UCZ) อุณหภูมิในชั้นนี้คอนขางคงที่ตลอดการทดสอบโดย
มีอุณหภูมิเฉลี่อยูที่ประมาณ 29 องศาเซลเซียส โดยที่ชั้นนี้เปนชั้นที่ไม
มีความเขมขนของเกลือเลยสงผลใหรังสีจากดวงอาทิตยผานลงไปยังชั้น
ตอ ไปโดยไมมี การกั ก เก็ บ ความร อ นไว ใ นชั้น นี้ เ ลยซึ่ ง ทํ าให อุ ณ หภู มิ
ใกลเคียงกับน้ําที่อุณหภูมิบรรยากาศ สําหรับอุณหภูมิชั้นกลางหรือชั้น
เกรเดี้ยน (NCZ) ซึ่งเปนอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิในชั้นนี้จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆตามเวลาการทดสอบนั่นหมายความวาชั้นนี้มีคาความเขมขน
ของสารละลายเกลือเพิ่มขึ้นสงผลใหสารละลายกักเก็บความรอนจาก
รั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย แ ละจะสะสมความร อ นเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆตามเวลา
ทดสอบเฉลี่ยประมาณ 1 องศาตอวัน และชั้นกักเก็บความรอน (LCZ)
อุ ณ หภู มิจ ะเพิ่ มอย า งต อ เนื่ องตั้ ง แต วั น แรกจนถึ ง สุ ท า ยของการเก็ บ
ขอมูล โดยที่ชั้นนี้จะมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือสูงสุดสงผลให
กั ก เก็ บ ความร อ นได ม ากที่ สุ ด เช น เดี ย วกั น ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สะสม
ประมาณ 1.5 องศาตอวัน โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่ชั้น LCZ จะเพิ่มขึ้นและ
จะสูงที่สุดเทากับ 43 องศาเซลเซียส
สรุปไดวาชั้นที่มีความเขมขนของสารละลายเกลือมากจะมีคาการกัก
เก็บความรอนไดมากสงผลใหกระจายตัวของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งชั้นการ
พาความรอนดานลางจะมีคาการกระจายตัวของอุณหภูมิมากกวาชั้นอื่น
ๆ เพราะมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือมากที่สุด ตามดวยชั้นกั้น
การพาความรอนซึ่งมีคาความเขมขนมากนอยตามระดับความลึกแต
นอยกวาชั้นการพาความรอนดานลาง
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3.2 ผลของการกระจายตัวของสารละลายภายในบอความรอน
พลังงานแสงอาทิตย
รูปที่ 9 แสดงความหนาแนนของสารละลายเกลือกับระดับความลึก
ของบ อ ของแต ล ะวั น ที่ ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล ทุ ก ๆ 5วั น พบว า ค า ความ
หนาแนนของสารละลายจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ซึ่งชั้นบน
เปนชั้นไมมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือแตสวนที่ใกลกับชั้นการ
พาความรอน (NCZ) จะมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอิทธิพลการแพร
ของสารละลายเกลือของชั้นกลาง แตเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นชั้นผิวดานบนจะมี
คาความหนาแนนของสารละลายเกลือที่เพิ่มและจะใกลเคียงกับชั้นบน
ของชั้นกลาง สวนชั้นกลาง(NCZ) จะมีคาความหนาแนนที่เพิ่ม ขึ้น
ตามเงื่อนไขการเติมสารละลาย แตเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นความหนาแนนจะ
ลดลงเนื่องจากสารละลายเกลือไดแพรขึ้นไปยังสวนดานที่มีความความ
หนาแนนที่นอยกวา สานชั้นลาง (LCZ) คาความหนาแนนจะเทากัน
ตลอดความสูงเนื่องชั้นมีปริมาณความเขมขนของสารละลาย เกลื่อ
เทากัน โดยที่คาความหนาแนนจะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นคลายกับชั้น
กลาง
สรุ ป ได ว า การกระจายตั ว ของสารละลายเกลื อ แต ล ะชั้ น จะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากการแพร ก ระจายตั ว ของสารละลายเกลื อ จาก
บริเวณที่มีความเขมขนของสารละลายสูงไปยังบริเวณที่ความเขมขน
ของสารละลายต่ําตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

ระดับความลึกของบอ (เซนติเมตร)

ความลึกของชั้นนี้ ทั้งนี้จากการเติมสารละลายเกลือในชั้นนี้ที่เพิ่มคา
ความเขมขนเพิ่มขึ้นตามความลึกซึ่งสงผลใหสารละลายเกลือกักเก็บ
ความรอนจากรังสีจากดวงอาทิตยไว และชั้นกักเก็บความรอน (LCZ)
ชั้นนี้มีคาความเขมขนของสารละลายเกลือคงที่ตลอดทั้งชั้ นสงผลให
อุณหภูมิแนวโนมใกลเคียงกันและจะลดลงเมื่อเขาใกลดานลางของบอ
ซึ่งอาจมากจากสาเหตุของการสูญเสียความรอนไปยังพื้นดานลางของ
บอ และเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นแนวโนมของอุณหภูมิของสารละลายภายในบอ
ในแตละชั้นมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง แตอุณหภูมิของสารละลายในขั้น
NCZ และ LCZ จะเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 9 ความหนาแนนกับระดับความลึกของบอของแตละวัน
3.3 ผลของการจําลองของอุณหภูมิของสารละลายภายในบอความ
รอนพลังงานแสงอาทิตย
รูปที่ 10 แสดงผลการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในบอความรอน
พลังงานแสงอาทิตยตลอดเดือนเมษายน พบวาเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นการ
กระจายตัวของอุณหภูมิองชั้น UCZ จะไมแตกตางกัน สําหรับที่ชั้น
NCZ นั้น ไดแบงความหนาแนนของสารละลายเปนชั้นตามเงื่อนไขของ
โครงการ ซึ่งที่ชั้นนี้เสนการกระจายตัวของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปนลักษณะ
ลาดเอียงตามความลึกของบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่มีความ
หนาแนนเพิ่มขึ้นตามตามเวลาที่เพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ที่ชั้น LCZ จะมีแนวโนมคอนขางคงที่ เนื่องจากสารละลายมีความ
หนาแนนเทากันตลอด แตเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยที่ชั้น LCZ จะ
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เพิ่มขึ้นซึ่งมีอุณหภูมิ แตกตางจากชั้นชั้นการพาความรอนชั้นบนเทากับ
10 องศาเซลเซียส

รูปที่ 10 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละชั้นของบอพลังงานความ
รอนแสงอาทิตยกับเวลาจากแบบจําลอง
3.3 ผลของการเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลองของการ
กระจายตัวของอุณหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย
รูปที่ 11 แสดงผลของการเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลอง
ของการกระจายตัวของอุณหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย พบวาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละระดับชั้นมีคา
ใกลเคียงกันมากโดยอุณหภูมิที่ชั้นการพาความรอนดานลางของการ
ทดลองมีคาเทากับ 38 องศาเซลเซียส สวนของแบบจําลองมีคาเทากับ
39 องศาเซลเซียส
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4.2 การกระจายตัวของสารละลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การแพรกระจายตัวของสารละลายจากบริเวณที่มีความเขมขนของสาร
ละลายสูงไปยังบริเวณที่ความเขมขนของสารละลายต่ํา
4.3 คาความเขมขนของสารละลายจะไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากคาที่กําหนดใหเปนเงื่อนไขเริ่มตนจะมีเพียงคาความเขมขนของชั้น
การพาความรอนดานบนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผานไปการกระจายตัว
ของสารละลายจะกระจายตัวจากชั้นลางขึ้นสูชั้นบนของบอ
4.4 แบบจําลองสภาวะใหคาอุณหภูมิสูงที่แตกตางระหวางชั้นกัก
เก็บความรอนและชั้นการพาความรอนชั้นบนเทากับ 10 องศาเซลเซียส
ซึ่งคาการกระจายตัวของอุณหภูมใิ นแตละชั้นของการจําลองสภาวะจะมี
คาเพิ่มขึ้นเรื่อยตามระยะเวลา
4.5 เมื่อนําคาการทดลองมาเปรียบเทียบกับการจําลองสภาวะจะ
เห็นไดวาทั้งการกระจายตัวอุณหภูมิสามารถใชทํานายพฤติกรรมของ
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยได
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแกนที่ใหการสนับสนุน
งบประมาณในงานวิจัยนี้
เอกสารอางอิง
1. Huseyin, K., Mehmet O., and Korhan B.,2000. Experimental
and numerical analysis of sodium-carbonate salt gradient
solar-pond performance under simulated solar-radiation.
Zonguldak Karaelmas University. Technical Education
Faculty, 78200 Karabuk, Turkey.
2. Tahat, M.A., and Probert, S.D., 2001. Performance of a
portable mini solar pond. Department of Mechanical
Engineering, Jordan University of Science and Technology.
3. Younis, L., Mohamad, A. A, and Wierzba, I., "Numerical
analysis of premixed combustion in a double-layered radiant
porous burner" In Proceedings of CHT'01 Advances in
Computational Heat Transfer II, Palm Cove, Queensland,
Australia, 20-25 May 2001, pp. 397-404.

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
อุณ หภูมิ (องศาเซลเซียส)

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลองของการกระจายตัว
ของอุณหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย
4. สรุปผล
จากผลการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเขมขนของ
สารละลายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละระดับชั้นจะคอยๆเพิ่มขึ้น
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยสามารถเก็บสะสมความรอนไดสูงสุด
เฉลี่ยที่ชั้นกักเก็บความรอน 43 องศาเซลเซียส
รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22
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Abstract
The enhancement of mass and heat transfer by
electric fields, so-called electrohydrodynamics (EHD),
has been experimentally evaluated in this study.
Influences of hot-air flow with and without electric fields
on the water moisture content and temperature in the
unsaturated double-layered packed bed are examined.
Velocity of air flow is about 0.33 m/s. Electric fields are
applied in the range of 0 – 15 kV. Glass beads of 0.125
and 0.38 mm in diameters are employed. Enhancement of
heat and mass transfer is revealed through measuring the
temperatures and weight loss of moisture content of the
packed beds. The results show that with influence of
corona wind on flow above the packed bed, the drying
rate is enhanced considerably. Due to the effect of
capillary pressure difference, increase of temperatures in
double-layer packed bed appears unlikely that in singlelayered packed bed. By comparing without electric field
cases, the drying rate of double-layered packed bed cases
are increased by 1.5 – 1.97 times. In addition, the drying
rate of fine-coarse packed-bed cases are 3.13 – 3.67
higher than that of coarse-fine pack-bed cases.
Keywords: Electrohydrodynamics, Drying, Heat and
mass transfer.
1. Introduction
Drying of porous material is a separation process in
solid-liquid system, and plays an important role for many
research fields, such as chemical, pharmaceuticals,
agriculture. With occurring simultaneously transient
transfer of heat and mass, drying is one of complicated
phenomena, and is not clearly understood.
Due to simple construction, conventional drying
method with hot-air flow is commonly used for removing
the moisture content from agriculture products. By this
method, however, drying period is long, resulting in large
energy consumption.
Basically, the drying rate involves with two
processes [1], i.e., the movement of moisture internally
within the porous material, and the removal of water as
vapor from the material surface. The movement of
moisture in porous material depends on the external
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conditions of temperature, air humidity and flow, area of
exposed surface, and pressure. In order to increase
removing the moisture within the material, many
researches [e.g., 2, 3, 4] have paid much attention on
microwave heating in porous materials. Gori et al. [2]
utilized the microwave to remove the moisture content
within porous material. Theoretically, microwave
irradiation penetrates in the bulk of the material, and thus
creates a heat source at certain locations. This causes
moisture inside material to heat, and moves moisture
toward the material surface. In order to enhance the
removal of water from the porous material surface,
Chaktranond et al. [5] applied the electric fields on the
hot-air flow, and investigated the drying rate of a singlelayered porous media. It is found from the experimental
results that the effect of the corona wind conducted by
electric fields in flow can enhance the transfer of heat and
mass on the material surface considerably. This is
because the thickness of boundary layer on the material
surface is accomplished to be thinner. Moreover, due to
effect of capillary pressure, the drying rate of smaller
bead size is higher than that of bigger bead size.
To get more understanding in the mechanisms of
drying in complex geometry of porous material, this
study aims to investigate the transfer of heat and mass
within a double-layered porous packed bed (where a
porosity size layer overlays the other porosity size layer)
subjected to the influence of hot-air flow and electric
fields. Transient temperature in the packed bed is
measured at various locations, and the rate of drying is
revealed through measurement of the gross weight loss of
moisture content.
2. Principle of Electrohydrodynamics

Fig. 1 Mechanism of corona wind [6].
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Theoretically, electrohydrodynamic forces (EHD)
generates the secondary bulk flow, which is known as
corona wind or ionic wind. By applying high voltage to
an electrode, ions are produced by the ionization of gas in
a high electric field. As shown in Fig. 1, these ions
migrate to the electrode plate along electric field lines and
collide with air molecules, which then form the
secondary bulk flow. As a result, the momentum transfer
of gas is enhanced.
Idea of heat-and-mass transfer enhancement with
utilizing EHD is shown in Fig. 2. When hot-air flow
exposed to electric fields, the flow is circulated, and then
this circulating wind will reduces the influence of
boundary layer on the packed-bed surface. This causes
moisture on surface to move much into the air flow, and
heat to transfer much into the packed bed. Consequently,
the rate of moisture removal is enhanced.

bed, three fiberoptic wires (LUXTRON Fluroptic
Thermometer, Model 790, Santa Clara, Canada, accurate
to ±0.5OC) are placed in the middle point of the planes of
0, 2, 3 (interface plane), and 4 cm, which are measured
from the surface of the packed bed.
Figure 5 shows the configuration of the double –
layered packed beds, where fine bead layer overlaid
coarse bead layer is of the F – C case, and the inverse is
of the C – F case. Additionally, both layers have a same
thickness.
In experiments, the maximum electrical voltage is
tested that breakdown voltage does not occur. The
diameters of glass beads are 0.125 mm for fine beads and
0.38 mm for coarse beads. The details of testing
conditions and characteristics of water transport in porous
media are shown in Table 1 and 2, respectively.

Anode
Hot-air flow Flow of neutral
molecules
+
Heat

O2+

N 2+

Drift of ions
Ground
Vapor diffusion &
Capillary pressure

Figure. 3. Schematic diagram of experimental setup.

Figure 2. Idea of enhancement of heat and
mass transfer with corona wind [5].
3. Experimental setup and procedure
Schematic diagram of experimental setup is shown
in Fig. 3. The rig is an open system. The wind tunnel is
open on one side and hot air is blown into the ambient.
Air is supplied from a blower and temperature of air is
increased by a hot-air generator, which is connected to
the rig. In order to control the air temperature,
thermocouple sensor (TC) is put in front of the test
section, which has the dimensions of 15×15 cm2. The
high voltage power supply is used to induce an electrical
field in the test section.
As shown in Fig. 4, electrode wires are composed
discharge and ground electrodes. The discharge
electrodes are composed of 4 copper wires suspended
from the top wall and placed in front of packed bed.
Diameter of each copper electrode is 0.25 mm and the
spacing between each wire is 26 mm. Ground electrode is
also made of copper wire, but suspended horizontally
across the test section. The porous packed bed used in
this study is composed of glass beads, water and air. The
container of glass beads is made of acrylic plate with a
thickness of 0.5 mm. In addition, the dimensions are 3.5
cm wide, 12 cm long and 6 cm high. Moreover, to control
heat transfer from hot air towards only the upper surface
of packed bed, other sides are insulated by rubber sheet.
In order to investigate the heat transfer within the packed

Figure 4. Dimensions of packed bed, locations of
electrodes, and positions of temperature measurement.
(a)

(b)

Figure 5. Configuration of double – layered packed bed:
(a) F – C case, and (b) C – F case.
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strength of vortex is proportional to the magnitude of
electrical voltage applied.

Table 1. Testing conditions
Condition
Initial moisture
Drying temperature
Ambient temperature
Mean air velocity
Applied voltage
Drying time
Glass beads

Symbol

Value

χdb,i
T
Ta
Ub
V
t
d

22 %db
50 – 60 OC
25 OC
0.33 m/s
0, 10, 15 kV
~ 24 hr
0.125, 0.38 mm

Table 2. Characteristics of water transport in porous
media.
Diameter, d
(mm)
0.125
0.38

Porosity, φ
~ 0.385
~ 0.371

Permeability, K
(m2)
~ 8.41 × 10 – 12
~ 3.52 × 10 – 11

4. Results and discussions
In the experiment, it is assumed that the temperature
in the packed bed is in state of thermodynamic
equilibrium, thus temperatures of all phases, i.e., solid,
liquid, and gas, are same. The average temperature of hot
air, which is measured behind packed bed, approximately
is 55OC. Bulk mean velocity of air flow is 0.33 m/s,
which is equivalent to Reynolds number of 2,610.58 (Re
= ρUbDh/µ, where ρ is density of air, µ is viscosity of air,
and Dh is hydraulic diameter).
4.1 Flow visualization
In order to observe the motion of flow subjected to
the electric fields, this study utilizes incense smoke
technique. A spot light of 500 W is placed at the outlet of
channel, and the light direction is opposite on the flow
direction. Due to high speed of flow, the bulk mean
velocity is reduced to 0.1 m/s. In addition, the motion of
flow is continuously captured by a digital video camera
recorder (SONY DCR-PC108/ PC109E).

(a)

Flow

Ground

Electrode

(b)

Figure 6. Motion of air flow: (a) without electric fields,
and (b) with electric fields at V = 10 kV.
As shown in Fig. 6, under the influence of EHD, air
flow neighboring electrodes is induced by electric fields,
and is circulated around ground electrode. In addition,
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4.2 Fine-coarse case
As shown in Fig. 7, when fine beads overlay coarse
beads, in the early period (~ 1 hr), all temperatures in this
packed bed rise up steadily. Later, they become constant,
and temperature on surface of this packed bed is lowest.
Until a certain time, the temperature on surface rapidly,
and is higher than the other layers. This is because of the
effect of capillary pressure difference. From experimental
results of Chaktranonod et al. [5], small bead packed bed
provides the capillary pressure ( pc ) higher than bigger
bead packed bed. In addition, the relationship between
the capillary pressure and the water saturation is defined
by using Leverett functions J ( se ) [4, 7],

σ

J ( se )
(1),
K /φ
where pg and pl are pressure of gas and liquid phases,
respectively, Se is the effective water saturation
associated with the irreducible water saturation, and σ is
surface tension.
From Eq. (1), if (σ J(Se))fine ~ (σ J(Se))coarse then
pc,fine > pc,coarse. It means that in the case of same water
saturation, a smaller particle size corresponds to a higher
capillary pressure.
In the initial period, if both layers have same
amount of saturation, then difference of capillary pressure
will be happened. Therefore, effect of capillary action in
the fine bead layer (upper layer) will induce the moisture
from the coarse bead layer (lower layer) to its layer. This
causes void in the lower layer to fill with more the vapor
phase. Therefore, with a same heat flux, temperature of
lower layer becomes high. As moisture evaporating
process proceeds, temperatures of porous packed are
constant, where heat is used for changing phase. Until a
certain time, the surface becomes dry; heat will mainly
transfer with conduction. Consequently, temperature in
the upper layer rises up again when drying zone starts
happening, and the temperature of surface layer is higher
than the other layers.
It is evident in Fig. 8 that when electrical voltage
supplied more increases, corona wind more influences on
the boundary layer on the upper layer surface, and this
causes heat and mass transfer between layers to be
increased, resulting in higher temperature in each layer.
pc = pg − pl =

4.3 Coarse-fine case
Figure 9 shows temperatures results when coarse
beads overlay fine beads. Unlike F-C case, without
electric fields applied, the temperature on the surface
layer is highest. While with electric fields applied,
temperature on the surface becomes lowest in during
early period. In addition, temperature is higher when
electrical voltage higher increases. Even though when
electrical voltages are applied, the C-F results exhibit
likely F-C cases, temperatures in C-F cases still are low.
This is because moisture in the coarse layer (upper layer)
slowly transfers to the surface, and this effect retards the
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moisture transfer from the lower layer to the upper.
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Figure 7. Temperature in F-C packed bed in various
positions: (a) V = 0 kV, (b) V = 10 kV, and (c) V = 15
kV.
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Figure 9. Temperature in F-C packed bed in various
positions: (a) V = 0 kV, (b) V = 10 kV, and (c) V = 15
kV.
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Figure 8. Temperature at z = 3 cm in F-C packed bed
under various electric voltages.

Figure 10. Temperature at z = 3 cm in F-C packed bed
under various electric voltages.
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Figure 11. Comparison on temperature between F-C and
C-F cases when V = 15 kV: (a) at z = 0 cm, and (b) at z =
3 cm.
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Figure 12. Comparison on weight loss of water in packed
bed between F- C and C – F cases when V = 0 and 10 kV.
5. Conclusion
Influence of hot air with/without electric field on the
heat and mass transfer in the double-layered porous
packed beds is experimentally investigated through
measurement of temperature at three different positions
and of weight loss of water in packed bed. In addition,
experimental results of fine beads overlay coarse beads
(F-C cases) and of coarse beads overlay fine beads (C-F
cases) are compared.
With influence of corona wind, which is generated
from four electrode needles, the boundary layer on
packed bed surface is reduced. Thus temperatures and
drying rate of the packed beds are enhanced, and their
increases depend on the magnitude of electrical voltage
supplied.
Due to effect of capillary pressure difference, the
lower layers of both cases have low temperature in the
drying period with constant temperature. In addition, with
retarding of moisture motions in the upper layer of C-F
cases, moisture in the lower layer do not much move
towards the upper layers, resulting in low temperature.
While effects of capillary pressure difference in F-C
cases conduct moisture in the lower layers towards the
upper layers better.
With electrical voltage applied, the drying rate is
improved about 1.5 – 1.97 times. In addition, the drying
rate of Fine-Coarse packed-bed case is 3.13 – 3.67 higher
than that of Coarse-Fine pack-bed case.
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4.4 Comparisons between F-C and C-F cases
Figure 11 shows the comparison on temperatures
between F-C and C-F cases at different elevations, i.e., at
the surface (z = 0 cm), and at the interface layer (z = 3
cm), when electrical voltage of V = 15 kV is applied. In
the early period, heat transfers from hot air into both
cases and increases their temperatures. Afterwards, heat
is used for moisture evaporating process with constant
temperature, i.e., latent heat. After the drying period, heat
rises up temperatures of packed bed again, and this heat is
a sensible heat form. Until thermal equilibrium, the
temperature becomes constant again.
Due to effect of capillary pressure difference in F-C
cases, moisture from the lower layer transfers to the
upper layer faster. This causes, in the drying period, the
temperatures on both elevations of F-C cases to be lower
than that of C-F cases. After occurrence of drying on the
surface, heat from hot-air flow is transferred to the
structure of porous material. Therefore, temperature in FC cases rapidly increases. In C-F cases, due to effect of
low capillary pressure in the upper layer and high
capillary pressure in lower layer, moisture transfer from
the lower layers is retarded, resulting in low temperature.
It is clearly seen in Fig. 12 that the moisture
removal in C-F case is much lower than that in F-C case.
With influence of EHD, the drying rate can be increased.
By comparing the rate of drying, F-C packed bed has
3.13 – 3.67 times higher than C-F packed bed. In
addition, with electrical voltage applied, the drying rate is
improved about 1.5 – 1.97 times.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาการอบแหงเศษถานไม
ยางพาราดวยเทคนิคการอบแหงฟลูอิไดซเบดแบบตอเนื่อง โดยศึกษา
ถึงผลกระทบของอัตราการปอนถานไมยางพาราซึ่งปรับเปลี่ยนระหวาง
130 kg/h และ205 kg/h รวมไปถึงผลของความสูงเบด ซึ่งทําโดย
ปรับเปลี่ยนความสูงของแผนกั้นที่ 7, 10 และ12 cm ความชื้นเริ่มตน
ของถานไมยางพารามีคาประมาณ 160-190%d.b สวนอุณหภูมิอากาศ
อบแหงที่ใชมีคา 80-90oC ผลการทดลอง การเพิ่มความสูงเบดสงผลให
ระยะเวลาการอยูในหองอบของอนุภาคเพิ่มขึ้น โดยมีคาระหวาง 7-12
นาที และทําใหความชื้นของถานที่ออกจากหองอบแหงมีคาลดลงเหลือ
ประมาณ 60-75%d.b ในกรณีของอัตราการปอน 130 kg/h และ
65-125%d.b สําหรับอัตราการปอนที่ 205 kg/h

Keywords: drying/fluidized-bed/moisture content/
rubber wood charcoal

1. บทนํา
ปจจุบันการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคใตสวนใหญ
ยังคงใชไมยางพาราเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ซึ่งมักมีประสิทธิภาพ
การเผาไหม ค อ นข า งต่ํ า เนื่ อ งจากจะมี เ ศษถ า นที่ ยั ง เผาไหม ไ ม ห มด
(ปริมาณคารบอน 50-60%) โดยมขนาดประมาณ 5-20 mm (ประมาณ
15 -20 ตัน/วัน) ซึ่งเศษถานไมดังกลาวยังคงมีศักยภาพในการนํามาใช
ประโยชน เชน เปนวัตถุดิบในการทําเชื้อเพลิงแทงแข็ง[1] สบูผงถาน
เปนวัสดุดิบสําหรับอาหารสัตว มีไวสําหรับดูดซับกลิ่นและเชื้อโรคและ
อื่นๆ อีกมากมาย แตเศษถานไมยางพาราที่ไดจากหมอตมไอน้ํา จะถูก
ทํ า การดั บ ด ว ยน้ํ า เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด การเผาไหม ต อ จนกลายเป น ขี้ เ ถ า
คําสําคัญ:การอบแหง/ความชื้น/ฟลูอิไดซเบด/เศษถานไมยางพารา
เพราะฉะนั้ น ความชื้ น ของเศษถ า นไม ย างพาราค อ นข า งที่ จ ะสู ง มี
ความชื้นอยูประมาณ160-190%d.b. ยังไมเหมาะกับการที่จะนําไปใช
Abstract
งาน ซึ่งกรรมวิธีในการลดความชื้นมีอยูหลากหลายวิธี เชน การตาก
The objective of this research is to study drying of rubber แดด การอบแหง ฯลฯ โดยทั่วไปแลวสามารถอบแหงไดหลายวิธี เชน
wood charcoal fragment by continuous fluidized-bed technique. การอบแหงดวยลมรอนรวมกับสารดูดความชื้น การอบดวยปมความ
The effects of charcoal feed rate, varied between 130 and รอน ในการอบดวยเทคนิคดังกลาวตองใชระยะเวลาในการอบแหงนาน
205 kg/h, and bed depth, changed by adjusting the height of 4-10 ชม. และอีกทั้งตนทุนของระบบปมมีตนทุนสูง ซึ่งปจจุบันเทคนิค
weir 7,10 and 12 cm were investigated. The initial moisture การอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดมาใชในการอบแหงผลิตภันฑ กันอยา ง
content of the charcoal was about 160-190%d.b.; drying air แพร ห ลาย เนื่ อ งจากเป น เทคนิ ค การอบแห ง ที่ อั ต ราการอบแห ง สู ง
temperature used was approximately 80-90oC. The results show เนื่ อ งจากเม็ ด ของแข็ ง กั บ ตั ว กลางในการอบแห ง สั ม ผั ส กั น ได ดี ,
that the increase in bed depth resulted not only in longer resident ประสิทธิภาพทางความรอนสูง และมีตนทุนในการดําเนินการต่ํา เมื่อ
time in the drying chamber, varying 7-12 min, but also the lower เปรี ย บเที ย บกั บ การอบแห ง แบบอื่ น [2] ได มี ก ารนํ า ไปอบแห ง
moisture content, 60-75%d.b.(130 kg/h) and 65-125%d.b. ขาวเปลือก [3], ขาวโพด [4], ถั่วเหลือ[5] และพริก[6] เปนตน โดย
(205 kg/h).
พบวาไดผลการอบแหงที่ดีคือสามารถลดความชื้นไดเร็วและคุณภาพ
ผลิตภันฑอยูในเกณฑดี โดยงานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอ อัตราการอบแหง ของขาวเปลื อกดวยเทคนิ คฟลู อิไดซเบดและ
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พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการทํานายผลการทดลอง
พบวาปจจัยที่มีผลตออัตราการอบแหง คือ อุณหภูมิของอากาศ และ
ความสูงของเบด [7]
ดังที่ไดกลาวมาขางตนจึงนํามาสูวัตถุประสงคของงานวิจัยคือเพื่อ
ศึ ก ษาการอบแห ง เศษถ า นไม ย างพาราด ว ยเทคนิ ค ฟลู อิ ไ ดซ เ บด
แบบตอเนื่อง โดยจะศึกษาถึงระดับความสูงของเบดและอัตราการปอนที่
ใชในการอบที่สงผลตอระยะเวลาการอบแหงและอัตราการอบแหงเศษ
ถานไมยางพารา
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 วัสดุที่ใชในการทดลอง
วัสดุในการทดลองจะใชเศษถานไมยางพาราที่ออกมาจากหมอไอ
น้ํ า ในโรงงานอุ ต สาหกรรมทางภาคใต มี ค วามชื้ น เริ่ ม ต น ในช ว ง
160-190-%d.b ดังรูปที่1 ซึ่งขนาดของถานอยูในชวง 5-20 mm.

อากาศอบแหงอยูในชวง 80-90oC และความเร็วลมที่ใชในการทดลอง
อยูในชวง 4-7m/s เก็บตัวอยางถานที่ชองทางออกแลวนําไปอบดวย
หองอบไฟฟาประมาณ 12 ชม. อุณหภูมิ 105oC เพื่อที่จะหาความชื้น
สุดทายของถานไมยางพารา
สํ า หรั บ การทดลองศึ ก ษาระยะเวลาการอบแห ง ใช ก ารจั บ เวลา
ตัวอยางถานที่อยูภายในหองอบ ทําการทดลองโดยการนําถานมาพนสี
1 kg แลวนําไปทําการอบแหงรวมกับถานทั่วไป ที่อัตรการปอน
205kg/h ปรับเปลี่ยนระดับความสูงของแผนกันที่ทางออกที่ 7,10 และ
12 cm. โดยใชอุณหภูมิของอากาศอบแหงอยูในชวง 80-90oC ทําการ
จับเวลาถานสีตั้งแตเขาหองอบจนถานสีออกจากหองอบแตละชวงเวลา
จนกระทั้งถานสีออกจากหองอบหมดนําเม็ดถานสีแตละชวงเวลานํามา
ชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะดูการกระจายตัวของน้ําหนักถานสีแตละชวงเวลา

รูปที่ 2 ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบตอเนื่องที่สรางขึ้น
รูปที่ 1 ลักษณะถานไมยางพาราที่ใชในการทดลอง
2.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง
รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเครื่องอบแหงแบบตอเนื่องที่สรางขึ้นเปน
อุ ป กรณ สํ า หรั บ การทดลอง เป น ห อ งอบแบบสี่ เ หลี่ ย มซึ่ ง ขนาด
150×15×80 cm. โดยใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหงโดยการ
ติดตั้งเตาที่ดานดูดของพัดลม ซึ่งจะแบงการจายอากาศเปน 4 ชองซึ่ง
ความเร็วของอากาศแตละชองจะไมเทากันอากาศชองแรก(ตรงกับชอง
ปอนวัตถุดิบ) จะใชความเร็วลมสูงสุดและชองที่2-4 จะลดลงตามลําดับ
สามารถปรับไดจากวาลวปกผีเสื้อ(Butterfly Valve) สําหรับการปอน
วัตถุดิบจะใชโรตารี่ (Rotary) เปนตัวควบคุมอัตราการปอนโดยใช
Inverter ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรที่ใชขับโรตารี และที่
ชองออกจะติดตั้งแผนกั้น(Weir) เพื่อควบคุมความสูงของเบดในหองอบ
และในการวัดอุณหภูมิจะใชเทอรเทอโมคัปเปล(Thermocouple) ชนิด K
ติดตั้งใตตะแกรง
ในการทดลองศึ ก ษาการอบแห ง เศษถ า นไม ย างพารา เตรี ย ม
วัตถุดิบโดยนําเศษถานไมยางพารามาแชน้ําทิ้งไวประมาณ 12 ชม.
เพื่ อ ให ไ ด ค วามชื้ น เริ่ ม ต น อยู ใ นช อ ง 160-190%d.b.(เที ย บเท า กั บ ที่
ออกมาจากโรงงาน) ซึ่ง จะทํา การปรับเปลี่ ย นอัต ราป อ นเศษถา นไม
ยางพาราระหวาง 130kg/h และ 205kg/h แลวศึกษาถึงผลของระดับ
ความสูงของแผนกั้นที่ทางออกที่ 7, 10 และ12 cm. โดยใชอุณหภูมิของ

3.ผลการทดลอง
การจากศึกษาผลของระดับความสูงของแผนกั้นที่ทางออกและที่
เงื่อนไขอัตราการปอน ที่สงผลตออัตราการอบแหงและระยะเวลาของ
ถานที่อยูในหองอบ ซึ่งไดทําการปรับเปลี่ยนระดับความสูงของแผนกั้น
ที่ทางออกเทากับ 7,10,12 cm และอัตราการปอน 130kg/h และ
205kg/h
3.1
อิ ท ธิ พ ลของความสู ง ของแผ น กั้ น ที่ ท างออกที่ มี ผ ลต อ
ระยะเวลาการอยูในหองอบของถานไมยางพารา
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางเปอรเซนตของถานสีที่ชองทาง
ออกเทียบกับเวลา ที่ระดับความสูงของแผนกั้นขนาด 7,10,12 cm
เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h พบวาการเพิ่มระดับความสูงของแผน
กั้นที่ทางออกสงผลใหระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบเพิ่มขึ้น คาดวา
มาจากความสูงของเบดที่เพิ่มขึ้นทําใหสามารถยึดระยะเวลาของถานที่
อยูในหองอบใหนานขึ้น ซึ่งถานสีจะเริ่มออกจากหองอบเมื่อเวลาผานไป
ประมาณ 2-3 นาที และจะออกมากที่สุดเมื่อเวลาผานถานสีเริ่มหลุด
ออกจากหองอบ เมื่อเวลาผานไปประมาณ 7 นาทีที่ระดับความสูงของ
แผนกั้นขนาด 7 cm สวนที่ระดับความสูง 10 และ 12 cm ออกมากที่สุด
ที่เวลา 10 และ 12 นาทีตามลําดับ ซึ่งสังเกตไดวาระยะเวลาที่ถานไม
ยางพาราอยูในหองอบที่ระดับความสูงของชองทางออก 12 cm ใช
เวลานานที่สุด
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รูปที่ 4 ระยะเวลาของถานสีที่อยูในหองอบที่ความสูงของแผนกั้นที่
ทางออก 7,10,12 cm เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h
3.2 อิทธิพลของความสูงของแผนกั้นที่ทางออกที่มีผลตอการลด
ความชื้นของถานไมยางพารา
รูปที่ 5-6 แสดงความสัมพันธของการลดความชื้นของถานไม
ยางพาราที่ความสูงของชองเปดที่ทางออกที่ระดับ 7,10 และ12 cm
ภายใตอัตราปอนเศษถานระหวาง 130 kg/h และ 205 kg/h จากการ
ทดลองที่เงื่อนไขอัตราการปอน 130 kg/h พบวาการลดลงของความชื้น
การเพิ่ ม ขึ้ น ตามของระดั บ ความสู ง ของแผ น กั้ น ที่ ท างออก จากการ
สังเกตุคาดวามาจากลักษณะการเกิดฟลูอิไดซเซชั่นอยางสมบูรณ และ
เมื่อมีการเพิ่มความสูงของชองเปดที่ทางออกทําใหระยะเวลาของถานที่
อยูในหองอบนานขึ้น สงผลใหปริมาณการถายเทความรอนมากขึ้นจึง
สงผลใหอัตราการอบแหง สูงขึ้นดวย ความชื้นของถานที่ ทางออกอยู
ในชวง 60-75%d.b. และที่เงื่อนไขอัตราการปอนที่ 205 kg/h เมื่อเพิ่ม
ระดับความสูงของชองทางออกเทากับ 12 cm อัตราการอบแหงลดลง
นั้ น คาดว า เกิ ด จากความสู ง ของเบดมากเกิ น ไป ส ง ผลให ก ารเกิ ด
ปรากฏการณฟลูอิไดเซชั่นไมสมบูรณเนื่องจากปริมาณมวลภายในเบ
ดคอนขางมาก จึงสงผลใหการสัมผัสระหวางอากาศไมดีเมื่อเทียบกับ
ระดับความสูงของชองทางออกที่ 7 และ10 cm ดวย ความชื้นของถาน
ที่ทางออกอยูในชวง 65-125%d.b.

รูปที่ 6 ลักษณะของความชื้นของเศษถานไมยางพาราที่ระดับความสูง
ของแผนกั้นที่ทางออก เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h
4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองอบแหงถานไมยางพาราดวยเครื่องอบแหง
แบบตอเนื่องที่เงื่อนไขอัตราการปอน 130 kg/h และ 205 kg/h ซึ่ง
ทําการศึกษาผลของความสูงของแผนกั้นที่ทางออกที่มีผลตอระยะเวลา
ของเศษถานที่อยูในหองอบและการลดลงของความชื้นของถาน พบวา
ระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงของแผน
กั้ น ที่ ท างออกซึ่ ง ส ง ผลต อ การลดลงของความชื้ น ของเศษถ า นไม
ยางพารา ระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบอยูในชวง 7-12 นาที
ความชื้นสุดทายของถานที่อัตราการปอน130 kg/h อยูในชวง
60-75%d.b. และที่เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h ที่ระดับความสูง
ของชองเปดทางออก 12 cm การลดลงของความชื้นจะนอยลงเมื่อเทียบ
กับระดับความสูง 7,10 cm ความชื้นที่ทางออกอยูในชวง 65-125%d.b.
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ที่ใหการสนับสนุนเงินทุน
วิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดยอ: การไหลผานกังหันลมมักเกิดการปอ (stall) ซึ่งเปนการไหล
ที่ซับซอน นอกจากนี้ยังมีการหนวงการปอ (stall delay) ซึ่งเปนผลจาก
ปฏิสัมพันธในสามมิติ ทฤษฎี ที่ ใช ในการออกแบบกัง หันที่ แม นยํ า จึ ง
จําเปนตองจําลองการปอและการหนวงการปอใหถูกตอง งานวิจัยนี้ได
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและประเมินประสิทธิภาพ
ของกังหันลมแกนนอน โดยใชทฤษฎี Blade-Element Momentum
เพื่อใหโปรแกรมนี้สามารถใชงานในชวงที่เกิดการปอ (Stall) ไดอยาง
แมนยํา การศึกษานี้จึงไดทดสอบแบบจําลองสําหรับกังหันลมชวงที่เกิด
การปอโดยเปรียบเทียบผลการคํานวณดวยโปรแกรมกับการทดลอง
ของ National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA) พบวา
การใชแบบจําลองการหนวงการปอของ Snel รวมกับ แบบจําลองการ
ปอของ Viterna and Corrigan ใหผลที่สอดคลองกันดีกับการทดลอง
Abstract: Stall is a very complex flow phenomenon which often
occurs in flows through wind turbines. Stall delay which is a three
dimensional interactive phenomenon is also observed to
significantly affect wind turbine performance. An accurate design
theory must adequately address the stall delay effect. The
present work had developed a computer program for the design
and evaluation of a HAWT using the Blade Element Momentum
theory. Flow cases where stall happens were chosen as study
cases. Comparisons of the computational results with test data
of The National Renewable Energy Laboratory (USA) showed
good agreements in the case of using the Snel’s Stall-Delay
model coupled with Viterna and Corrigan’s drag model.
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1.บทนํา
ความยากประการหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพกังหันลมแกน
นอน โดยเฉพาะอยางยิง่ ชนิด Stall Regulated คือพฤติกรรมเชิงอากาศ
พลศาสตรของการปอ
(stall)
สําหรับกังหันลมที่กําลังหมุนจะมี
พฤติกรรมที่เรียกวาการหนวงการปอ (Stall-Delay) เกิดขึ้นดวย ซึ่งทํา
ใหคาคุณลักษณะทั้งแรงยกและแรงตานของแพนอากาศ มีคาเปลีย่ นไป
จากสภาพที่ไมหมุนเปนอยางมาก [1] ซึ่งการปอในลักษณะไมหมุนนี้
ถือเปนการปอนิ่ง (static stall) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พบในการทดลอง
แบบนิ่งในอุโมงคลม โดยผลจากการหนวงการปอทําใหมุมปะทะที่เกิด
การปอมีคาสูงขึ้นกวามุมปอนิ่ง สงผลใหแรงยกยังคงเพิ่มขึ้นไดแมแพน
อากาศ (airfoil) จะมีมุมปะทะที่สูงกวามุมปอนิ่งแลวก็ตาม พฤติกรรม
ของการหนวงการปอมีความซับซอนมากและยังไมทราบสาเหตุอยางแน
ชัด นักวิจัยบางทานสันนิษฐานวาเปนปฏิสัมพันธในสามมิติของแรง
เฉื่อย แรงเหวี่ยง และแรงคอริโอริส [1-4] อยางไรก็ตามพฤติกรรมการ
ปอจะเกิดขึ้นนอยกับกังหันลมชนิดอื่น เชนกังหันชนิด Variable speed
และ Pitch regulated
ในงานวิจัยกอนหนานี้ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใหชื่อ
วา ‘SuWiT’ (Suranaree Wind Turbine) เพื่อใชในการออกแบบและ
ประเมินประสิทธิภาพกังหันลมแกนนอน [5] ทฤษฎีที่ใชเปนหลักในการ
เขียนโปรแกรมคือทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) ผนวก
กับการปรับแก เพิ่มเติมในลักษณะตางๆเพื่อทําใหถูกตองแมนยํามาก
ขึ้น ในเบื้องตนไดทําการเปรียบเทียบความแมนยําโปรแกรมกับกังหัน
ลมรุน NREL Phase III [6] และ NREL Phase VI [7] ซึ่งใชแพน
อากาศ (airfoil) รุน S809 ในการผลิตใบกังหัน ซึ่งใหผลที่นาพอใจ คือมี
ความแมนยํามากในชวงการทํางานทีไ่ มเกิด stall และมีความสอดคลอง
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กับการทดทองดีในชวงที่เกิด stall ไปแลว อยางไรก็ตามแบบจําลองที่
ใชตองอาศัยการกําหนดคาคงที่ของแบบจําลองจากการทดลอง
ซึ่ง
คาคงที่ดังกลาวจะไมสามารถใชไดกับกังหันลมรุนอื่น ดังนั้นบทความนี้
จึงไดเสนอการใชแบบจําลองอื่น ที่นาจะสามารถใชไดกับกังหันลมที่
หลากหลาย
ไดใช SuWiT คนหาลักษณะกังหันทีด่ ีสุด [5] เพื่อเทียบกับกังหัน
NREL Phase VI ซึ่งเปนกังหัน 2 ใบ ชนิด Stall-Regulated ความเร็ว
รอบการหมุนคงที่ 72 RPM โดยลักษณะใบเปนแบบ linear-taper ใช
แพนอากาศหมายเลข S809 เปนหนาตัดใบ พบวาคาสัมประสิทธิ์กําลัง
งานสูงสุดของกังหัน NREL มีคา 37.5% ขณะที่กังหันตัวใหมที่คนหาได
โดยโปรแกรมนี้มีคาถึง 46.6% (ดังในรูปที่ 1) นอกจากนี้ยังให
ประสิทธิภาพสูงในชวงความเร็วลม 5-9 m/s ซึ่งเปนสภาพของความเร็ว
ลมทั่วไปในประเทศไทย

จะไดความสัมพันธของทฤษฎี Blade Element-Momentum (BEM) [1,
8-10] เมื่อรวมผลของการศูนยเสียที่ปลายใบและโคนใบดวยการใสคา
แฟคเตอรการสูญเสีย [11] จะไดสมการที่เกี่ยวของดังนี้
tan φ =

(1)

a
Nc ⎛ C L cos φ + C D sin φ ⎞
⎜
⎟⎟
=
1 − a 8πr ⎜⎝
F sin 2 φ
⎠

(2)

a′
Nc ⎛ C L sin φ − C D cos φ ⎞
⎟⎟
⎜
=
1 + a ′ 8πr ⎜⎝
F sin φ cos φ
⎠

(3)

เมื่อความสัมพันธของ F คือ
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกังหันลมที่ออกแบบใหมดวย
โปรแกรม SuWiT กับกังหัน NREL Phase VI [5]
การออกแบบในเชิงทฤษฎี ดังโปรแกรม SuWiT ที่ไดพัฒนาขึ้นมี
ข อ ดี คื อ สามารถคํ า นวณได อ ย า งรวดเร็ ว และปรั บ เปลี่ ย นตั ว แปรที่
เกี่ยวของไดงาย จึงเหมาะกับการประเมินประสิทธิภาพอยางคราวๆ
และหาคาที่ดีที่สุดในการออกแบบ ซึ่งอาจจะไดกังหันลมที่ดีที่สุดออกมา
หลายแบบที่จะนําไปสรางใชงาน หลังจากที่ออกแบบดวยทฤษฎีนี้แลว
การคํานวณเชิงตัวเลขอยางละเอียด ดวย CFD (Computational Fluid
Dynamics) จะเปนกระบวนการตอเนื่องเพื่อยืนยันวาเปนกังหันที่ดีที่สุด
จริ ง หากจํา เป นจึ ง ทํ า การทดลองเพื่ อ ตรวจสอบการออกแบบในขั้ น
สุดทาย การทําเชนนี้จะชวยลดเวลาในการวิจัย พัฒนา และออกแบบ
กัง หัน ลมลงได ม ากเพราะไมต อ งเสีย เวลาลองผิด ลองถูก ด ว ยการใช
CFD และการทดลองซึ่งมีราคาแพง

R

z

dr

รูปที่ 2 โดเมนวงแหวนสําหรับการวิเคราะหดวยทฤษฎี Strip
Lift (L)

L cos φ + D sin φ

φ

L sin φ − D cos φ

Drag (D)

Urel

chord line

Ωr( 1 + a′ )

rotor plane

β

2 Blade Element - Momentum (BEM) Theory
เมื่ อ แบ ง ระนาบของใบกั ง หั น ออกเป น ส ว นวงเหวนในแนวรั ศ มี
(Strips หรือ Annular Stream-tube) ดังแสดงในรูปที่ 2 แลวทําการ
วิ เ คราะห ก ารถ า ยเทมวลและโมเมนตั ม ในวงแหวนนี้ (Momentum
Theory) ผนวกกับการพิจารณาแรงที่กระทําบนใบกังหันในลักษณะสอง
มิติที่อยูในแตละวงแหวน (Blade Element Theory) ดังแสดงในรูปที่ 3

r

φ

α

U0(1-a)
Urel

รูปที่ 3 ความเร็วและแรงบนแพนอากาศของกังหันลม
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และการสูญเสียที่โคนใบคือ
Fhub =

⎛
⎡ N (r − Rhub ) ⎤
cos −1 ⎜⎜ exp ⎢−
⎥
π
2 r sin φ ⎦
⎣
⎝
2

⎞
⎟
⎟
⎠

(6)

สมการหลักที่เกี่ยวของคือสมการ (1) (2) และ (3) โดยมีตัวแปรที่
ไมรูคา 3 ตัวแปรคือ φ a และ a ′ เมื่อมีขอมูลของกังหันตัวหนึ่ง ที่
ใชแพนอากาศรุนหนึ่ง ซึ่งทราบคุณลักษณะของ C L และ C D ที่เปน
ฟงกชั่นของมุมปะทะ ( α ) ซึ่งเปนผลจากการทดลองในอุโมงคลม
ทราบคา มุมเผิน (pitch, β ) และความยาวหนาตัด (chord, c ) ตลอด
ความยาวใบ ทราบคาความเร็วการหมุน ( Ω ) ความเร็วลม ( U 0 )
จํานวนใบ ( N ) เมื่อทําการแบงการคํานวณใบกังหันเปนชวงเล็กๆ (r)
จะคํานวณหาคาตัวแปรทั้งสามไดดวยวิธีเชิงตัวเลข จากนั้นสามารถ
คํานวณเพื่อหากําลังหรือสัมประสิทธิ์กําลังไดจาก

กอใหเกิดแรงคอริโอริสในทิศการไหลหลัก ซึ่งชวยทําใหเกิดการลดลง
ของความดันในทิศทางการไหลหลัก
จึงทําใหเกิดเปนแรงดันชวย
(favorable pressure gradient) ซึ่งชวยใหชั้นชิดผิวสามารถหนวงการ
แยกตัวออกไปจากผิวกังหันดาน suction ได กอใหเกิดแรงยกที่สูงขึ้น
ดังไดกลาวมาแลว เรียกปรากฏการณนี้วาการหนวงการปอ (Stalldelay)

R

CP =

Pout
Pin

∫ Ω∂Q
=

(7)

rh

0.5 ρπ R U
2

3

ซึ่งเมื่อกระจายตัวแปรใหละเอียดมากขึ้นจะได
CP =

รูปที่ 4 ความสัมพันธของ

R
C D cos φ ⎤
2 σ ′λ2r (1 − a)C L ⎡
⎥ dr
⎢sin φ −
∫
2
λR H
CL ⎦
sin φ
⎣

(8)

เมื่อ σ ′ = Nc / 2πr (local solidity) λ = ΩR / U 0 (tip speed ratio)
โดย R คือรัศมีใบ และ H คือระยะรัศมีของ Hub
หากกําหนดความยาวหนาตัดและมุมเผินและมุมบิดใบใหเปนตัว
แปรดวยก็จะสามารถทดลองคาเพื่อคํานวณหาจุดที่ดีที่สุดของกังหันลม
ได
สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเพิ่มคือ เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของสัมประสิทธิ์แรงผลัก (thrust coefficient, CT ) ระหวางทฤษฎี
โมเมนตัมกับการทดลอง ที่เปลี่ยนไปตามคา a ดังแสดงในรูปที่ 4
พบวา เมื่อ a มีคามากกวาประมาณ 0.4 สัมประสิทธิ์แรงผลักจะไม
เปนไปตามทฤษฎีโมเมนตัม ดังนั้นจึงตองมีการปรับแกในจุดนี้ขึ้น การ
ปรับแกคา a มีผูเสนอไวหลายความสัมพันธ เชน ความสัมพันธของ
Glauert [12]
a = (1 / F )[0.143 + 0.0203 − 0.6427(0.889 − CT ) ]

(9)

3 แบบจําลองหลังการปอและการหนวงการปอ
ป ค.ศ. 1940 Himmelskamp [13] ทดสอบอากาศพลศาสตรของ
ใบพัด พบวากรณีที่ใบพัดหมุนจะเกิดคาแรงยกที่สูงกวากรณีไมหมุน
ปรากฏการณนี้เปนเชนเดียวกันกับกังหันลม สําหรับการไหลที่ยังไมเกิด
การปอ (Stall) คาแรงยกกรณีมีการหมุนไมตางกันกับกรณีไมหมุน แต
เมื่อเกิดการปอขึ้นอากาศบริเวณที่แยกตัวออกจากผิวจะเคลื่อนที่ออกไป
ดานนอกของรัศมีใบซึ่งเปนผลมาจากแรงเหวี่ยง
ซึง่ การเคลื่อนที่นี้
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CT

กับคา a

การหน ว งการป อ นี้ มี ผ ลสู ง ในบริ เ วณช ว งกลางของแนวยาวใบ
กังหัน ซึ่งสันนิษฐานไดวาเปนเพราะที่บริเวณนี้มีการปอและแรงเหวี่ยง
สูง พร อมกั น ในขณะที่ ที่โคนใบและปลายใบจะไม มีความรุ นแรงของ
ปจจัยทั้งสองพรอมกัน ตัวอยางผลของการวัดคาสัมประสิทธิ์แรงยกละ
แรงต า น ขณะที่ กั ง หั น กํ า ลั ง หมุ น ซึ่ ง เกิ ด ปรากฏการณ ห น ว งการป อ
แสดงในรูปที่ 5 และ 6 ซึ่งเปนผลการวัดคาจากกังหันลม NREL Phase
VI ที่ทดสอบในอุโมงคลมของขนาดหนาตัด 24.4 m x 36.6 m ที่ NASA
Ames Research Center [7] ชวงความเร็วลมทดสอบ 6-25 m/s โดย
แสดงคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานเทียบกับมุมปะทะที่ไดจากการ
วัดจริงในแตละหนาตัดใบตั้งแต 30%-95% ของความยาวใบ โดยมี
ขอมูลการทดสอบแบบ 2 มิติเปรียบเทียบไวดวย [14] ซึ่งขอมูล 2 มิติ
หมายถึงการวัดในอุโมงคลมที่ไมมีการหมุน
3.1 แบบจําลองหลังการปอของ Viterna and Corrigan
Viterna and Corrigan [15] ไดเสนอแบบจําลองหลังการปอ
สําหรับปรับแกคา คา C L และ C D ที่ไดจากการทดสอบในอุโมงคลม
2 มิติ บนพื้นฐานของทฤษฎี flat plate โดยใหความสําคัญกับคา
Aspect Ratio (AR) เปนหลัก เนื่องจากใบกังหันมีความยาวจํากัดจึงทํา
ใหคาแรงตานสูงสุดลดลงสัมพันธกับคา AR ดังนี้
C D , max = 1.11 + 0.018 AR
C D , max = 2.01

; AR > 50

; AR ≤ 50

(10)
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A2 = C L , stall − C D ,max sin α stall cos α stall

2.5
95% span

sin α stall
cos 2 α stall

(16)

80% span
63.3% span

2

เมื่อ C L , stall และ C D , stall คือคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตาน
ณ มุมปะทะที่เกิดการ stall ( α stall ) แพนอากาศทั่วไปจะอยูที่ประมาณ
20 องศา แบบจําลองนี้ ถา AR มีคามากกวา 50 จะกลับไปสูคา C L
และ C D จากอุโมงคลม (การไหลแบบ 2 มิติ) ดวยแบบจําลองนี้ที่มุม
ปะทะ 90 องศา จะไดคาสัมประสิทธิ์แรงตานสูงสุดเปน C D ,max และมี
สัมประสิทธิ์แรงยกเปนศูนย

46.7% span
30% span
Wind tunnel (2D)

CL

1.5

1

0.5

0
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o
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รูปที่ 5 สัมประสิทธิ์แรงยกเทียบกับมุมปะทะในระบบ 2 และ 3 มิติ [14]
1.8
95% span

1.6

80% span

1.4

63.3% span

3.2 แบบจําลองการหนวงการปอของ Snel
Snel el al. [16] ไดเสนอความสัมพันธอยางงายของสัมประสิทธิ์
แรงยกที่เพิ่มขึ้นจากผลของการหนวงการปอ ความสัมพันธที่เสนอได
จากการสังเกต ขอมูลของสัมประสิทธิ์แรงยกจาก 1.การคํานวณแบบ
inviscid 2. ขอมูลจากอุโมงคลมใน 2 มิติ 3.ขอมูลจากการวัดของ
Ronsten [17] ซึ่งวัดสัมประสิทธิ์แรงยกของกังหันลมที่กําลังหมุนใน 3
มิติ

46.7% span

1.2

30% span

CD

2

⎛c⎞
C L,3 D = C L , 2 D + 3⎜ ⎟ ∆C L
⎝r⎠

Wind tunnel (2D)

1

(17)

0.8

เมื่อ ∆CL = CL,inviscid − CL,2 D โดย C L,inviscid คือคาสัมประสิทธิ์แรง
ยกกรณีไมคิดความหนืด อยางไรก็ตาม Snel ไมไดเสนอความสัมพันธ
ของคาสัมประสิทธิ์แรงตานที่เปนผลจาก Stall-Delay ไวดวย

0.6
0.4
0.2
0
0

10

20

30

40

50

-0.2
o

Angle of attack ( )

รูปที่ 6 สัมประสิทธิ์แรงฉุดเทียบกับมุมปะทะในระบบ 2 และ 3 มิติ [14]
ความสัมพันธของแบบจําลองคือ
(11)

C D = B1 sin 2 α + B2 cos α

C L = A1 sin 2α + A2

cos 2 α
sin α

(12)

โดยที่

3.3 แบบจําลองการปอ ของ Chaviaropoulos and Hansen
Chaviaropoulos and Hansen [18] ใช Quaisi-3D Navier-Stoke
(เปนวิธี CFD) คํานวณคาของ แรงยก แรงตาน และโมเมนต เปน
ฟงกชั่นของมุมปะทะ ของกันหันที่ใชแพนอากาศ NACA63-2XX ซึ่งได
จากการสังเกตุความสัมพันธของ สัมประสิทธิ์แรงยก จาก 1.การ
คํานวณแบบ inviscid 2. ขอมูลจากอุโมงคลม (2D) 3.การคํานวณใน 3
มิติที่มีการหมุน (CFD) และไดสรุป เสนอเปนความสัมพันธของการ
หนวงการปอ โดยมีผลของมุมบิดใบเพิ่มเขามาดังนี้
h

⎛c⎞
C X ,3 D = C X , 2 D + a⎜ ⎟ cos n (twist )∆C X
⎝r⎠

(18)

ตัวแปร X หมายถึงเปนไดทั้งแรงยก (L) แรงตาน (D) และโมเมนต (M)
(13)

B1 = C D , max

∆C L = C L ,inviscid − C L , 2 D
C D , stall − C D , max sin α stall
2

B2 =

A1 = B1 / 2

cos α stall

(14)

∆C D = C D , 2 D − C D ,min

(19)

∆C M = C M , 2 D − C M ,inviscid

(15)
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Chaviaropoulos and Hansen เสนอใหคาคงที่ a=2.2 h=1 n=4 แตเมื่อ
ลองนําไปปรับใชกับกังหันลม LM14.2 พบวาการใชคา h=1.3 ใหผลที่
ดีกวา
4. การพัฒนาโปรแกรม SuWiT และการทดสอบ
โปรแกรม SuWiT (Suranaree Wind Turbine) เปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาผลเฉลยตามทฤษฎี BEM โดยมีการ
เพิ่มแบบจํา ลองและการปรั บแก เ พื่ อให โ ปรแกรมถูก ต องและแม นยํ า
ยิ่งขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้จะเนนไปที่แบบจําลองการหนวงการปอ (StallDelay) เปนหลัก เนื่องจากจะสงผลตอความแมนยําของการคํานวณ
ประสิทธิภาพกังหันลม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงหลังการ Stall กรณี
การไหลที่ไดศึกษาแสดงอยูใน ตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1: กรณีพื้นฐาน ใชขอมูล CL และ CD จากการวัด
โดยตรงจากกังหันที่กําลังหมุน ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6
กรณีที่ 2: ใชแบบจําลองของ Viterna and Corrigan โดย
ใชคาเฉลี่ยของ CL และ CD ที่มุมปะทะ 20 องศา จาก
ขอมูลตลอดความยาวใบ วิธีนี้จะทําใหสะทอนคา CL และ
CD ไดโดยประมาณเนื่องจากเปนคาเฉลี่ย วิธีนี้ไดถูกเสนอ
โดย Tangler and Kocurek [19] และไดนํามาใชกับ
โปรแกรม SuWit ในชวงเริ่มตนการพัฒนา
กรณีที่ 3: ใชแบบจําลองการหนวงการปอ ของ Snel ใน
การประมาณคา CL แตเนื่องจาก Snel ไมไดเสนอ
แบบจําลองสําหรับคา CD เอาไว ดังนั้นจึงใช แบบจําลอง
ของ Viterna and Corrigan ในการประมาณคา CD
กรณีที่ 4: ใชแบบจําลองการหนวงการปอ ของ
Chaviaropoulos and Hansen โดยสมบูรณ

CASE
1
2
3
4

ตารางที่ 1 กรณีการไหลที่ศึกษา
Drag coefficient (CD)
Lift coefficient (CL)
3D measurement
3D measurement
Viterna (average from 3D Viterna (average from 3D
measurement)
measurement)
Snel
Viterna
Chaviaropoulos
Chaviaropoulos

แบบจําลองการหนวงการปอ ของทั้ง Snel และ Chaviaropoulos
and Hansen เปนการพิจารณาขอมูลจากการทดลองที่มุมปะทะไมเกิน
40 องศา ดังนั้นที่มุมปะทะเกิน 40 องศาจึงตองทําการประมาณคากับ
ขอมูลจากแบบจําลอง Viterna and Corrigan ซึ่งเปนแบบจําลองที่ใช
งานไดถึงมุมปะทะ 180 องศา
การทดสอบความสามารถของ SuWiT ทําโดยการเปรียบเทียบผล
การคํานวณกับการทดลอง และโปรแกรมการคํานวณที่ใชทฤษฎี BEM
ของนักวิจัยอื่น
ผลการทดลองที่ใชเปรียบเทียบคือการทดลองของ
NREL ในกรณี Phase VI รายละเอียดของกังหันแสดงอยูในตารางที่ 2
และรูปรางของกังหันแสดงอยูในรูปที่ 7 โปรแกรมอื่นที่ใชในการ
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เปรียบเทียบคือโปรแกรม Phatas [20] ที่พัฒนาขึ้นที่ Energy
Research Center of the Netherlands (ECN)

รูปที่ 7 กังหันลม NREL Phase VI [7]

ตารางที่ 2 ขอมูลของกังหัน NREL Phase VI [7]
Blade
Linear Tapered,
Twisted
No. Blade
2
Control
Stall Regulated
Generator type
Induction
Rotor Radius
5.029 m
Chord
0.737 m @ 25%span
0.356 m @ Tip
Tip pitch
3o
Rotation Speed
72 RPM (Constant)
Hub
teeter
Profile
S809
Airfoil start at
25 % span

5. ผลลัพธและการวิจารณ
คาแรงบิดที่เพลาที่ความเร็วลมตางๆ ของกังหันลม NREL Phase
VI เปรียบเทียบกับผลการคํานวณจากโปรแกรม Phatas และ SuWiT
ในกรณีตางๆ แสดงดังในรูปที่ 8 เห็นไดวาจากที่กังหันถูกควบคุมให
หมุนดวยความเร็วคงที่ทุกๆความเร็วลม และในชวงความเร็วลมต่ํา 5-9
m/s ทําใหมุมปะทะตลอดความยาวใบกังหันคอนขางต่ํา ทําใหการไหล
ของอากาศยังคงไหลชิดผิวใบกังหัน ในชวงความเร็วลมนี้พฤติกรรมการ
ไหลยังไมซับซอน การคํานวณจึงใหผลลัพธที่คอนขางใกลเคียงกับการ
ทดลอง
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณแรงบิดที่เพลา (LSST) ที่ความเร็ว
ลมตางๆ ของกังหันลม NREL Phase VI
ที่ความเร็วลมตั้งแต 10 m/s ขึ้นไป ( λ < 3.8 ลงมา) เนื่องจาก
ความเร็วลมที่มากขึ้นแตความเร็วรอบการหมุนยังคงที่ ทําใหมุมปะทะที่
ใบกังหันมากขึ้น การไหลแบบแยกตัวจะเกิดมากขึ้น นําไปสูการ stall
ซึ่งการไหลแบบแยกตัวจะเพิ่มมากขึ้นตามความเร็วลม พฤติกรรมการ
ไหลในชวงนี้ซับซอนมาก และมีการเกิด การหนวงการปอดวย ทําใหผล
จากการคํานวณจากกรณีศึกษาตางๆ รวมไปถึงโปรแกรม Phatas มีคา
ความผิดพลาดไปจากการทดลองมากขึ้น ซึ่งการทํานายการไหลในชวง
นี้ยังคงเปนเรื่องทาทายนักวิจัยในปจจุบัน
กรณีศึกษาที่ 1 ซึ่งใชคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานจากการวัด
ประกอบในการคํานวณ ในชวงหลังการปอใหผลทีส่ อดคลองกับการ
ทดลองเปนอยางดี และใหผลที่ดีมากที่ความเร็วลม 10-12 m/s แตมี
ความผิดพลาดมากขึ้นที่ความเร็วลมสูงกวานี้ขึ้นไป
คาที่ไดจากการ
คํานวณจะมีคาต่ํากวาการทดลองในทุกความเร็วลม ความผิดพลาด
นาจะเกิดมาจาก คาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานที่ใชในการคํานวณ
ซึ่งใชขอมูลการวัดคาใน 5 หนาตัดใบ สวนที่เหลือจึงตองใชการ
ประมาณคา ความผิดพลาดยังนาจะเกิดจากการวัดคาที่ความเร็วลมสูง
จะเกิดการไหลแบบปนปวนสูงและมีการ stall ซึ่งทําใหเกิดคลื่นสะบัด
ทาย (wake) นําไปสูการรบกวนเครื่องมือวัดมุมลมสัมพัทธ ( φ ) ทําให
คาจากการวัดมุม φ มีความผิดพลาด และทําใหการคํานวณคามุม
ปะทะ α ผิดพลาดดวย
กรณีศึกษาที่ 2 ใหผลการคํานวณสอดคลองกับการทดลองเปน
อยางดีเชนกัน โดยชวงลม 10-12 m/s ใหคาที่สูงกวาการทดลอง และที่
ความเร็วสูงกวานี้จะมีคาต่ํากวาการทดลอง แนวโนมของเสนกราฟนั้น
คลายคลึงกับกรณีศึกษาที่1 ทั้งนี้เนื่องจากเปนการนําคาสัมประสิทธิ์แรง
ยกและแรงตานจากการวัด ณ จุดที่เกิดการปอ มาเฉลี่ยและขยายผลที่
มุมปะทะสูงดวยแบบจําลองของ Viterna and Corrigan จากการเฉลี่ย
คาทําใหสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานที่ใชในการคํานวณเทากันตลอด
ความยาวใบ จึงทําให CL และ CD ต่ํากวาคาจากการทดลองในชวงโคน
ใบ และสูงกวาคาจากการทดลองในชวงปลายใบ จึงอาจเปนผลใหการ
คํานวณมีทั้งสูงกวาและต่ํากวาคาจากการทดลอง
แมวาการจําลอง
พฤติกรรมหลังการ Stall ในลักษณะนี้จะใหผลที่คอนขางดี แตจะไม
สามารถนําไปใชกับกังหันลมรุนอื่นได เนื่องจากตองใชคาที่ไดจากการ

วัดจริงมาเปนองคประกอบของแบบจําลอง เมื่อตองการใชกับกังหันลม
ในรุนอื่น ตองทําการทดลองหาคาคงที่ใหม วิธีนี้จึงเปนการจําลองที่ไม
ครอบคลุม
กรณีศึกษาที่ 3 และ 4 เปนการใชแบบจําลองที่สรางขึ้นมาเพื่อให
ใชกับกังหันลมทั่วไปได แตอยางไรก็ตามจะตองทราบคาสัมประสิทธิ CL
และ CD ของแพนอากาศที่ใชเปนพื้นฐานในการปรับคา ในขั้นตอนการ
สรางแบบจําลองนั้น ไดใชกังหันลมรุนอื่นในการสรางสมการ (NACA
44XX สําหรับแบบจําลองของ Snel และ NACA63-2XX สําหรับ
แบบจําลองของ Chaviaropoulos) ดังนั้นการนํามาประยุกตใชกับกังหัน
ลม NREL Phase VI จึงเปนการทดสอบความสามารถของแบบจําลอง
ผลจากการคํานวณแสดงใหเห็นวา การจําลองจากกรณีศึกษาที่ 3 หรือ
การใชแบบจําลองของ Snel รวมกับ Viterna and Corrigan ใหผลที่
สอดคลองกันดีกับการทดลอง แตสําหรับกรณีศึกษาที่ 4 หรือ
แบบจําลองของ Chaviaropoulos ใหผลที่สูงกวาการทดลองเปนอยาง
มาก
5.สรุป
โปรแกรม ‘SuWiT’ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อออกแบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของกันหันลมแกนนอน ไดศึกษาแบบจําลองหลังการ Stall
สามรูปแบบ พบวาการใชแบบจําลองของ Snel รวมกับแบบจําลองของ
Viterna and Corrigan ใหผลที่สอดคลองกับการทดลองดีกวา
แบบจําลองอื่น คาดวาการใชแบบจําลองการปอนี้จะใชกับกังหันลมรุน
อื่นได ในภาพรวมแลวถือวาโปรแกรม Suwit ทํานายผลไดดีไมแพ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในตางประเทศเชน โปรแกรม Phatas ในการวิจัย
ขั้นตอไปจะไดทดสอบการใช SuWit ในการประเมินประสิทธิภาพกังหัน
ลมแกนนอนรุนอื่นๆตอไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชัน้
โดยใช้ทอ่ นําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มร่วมกับการพาความร้อน (โหมด TE10
ความถี่ 2.45 GHz) สําหรับวัสดุพรุนหลายชัน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ เม็ด
แก้วผสมกับนํ้ าและอากาศ โดยมีการศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดเม็ด
แก้วและความหนาแต่ละชัน้ ภายในวัสดุพรุนที่มผี ลต่อการถ่ายเทมวล
และความร้อนภายในวัสดุพรุนแบบไม่อิ่มตัว ซึ่งผลลัพธ์ท่ไี ด้สามารถ
นํ า ไปอธิบายถึงจลนพลศาสตร์ของวัสดุพรุน หลายชัน้ เพื่อเป็ นข้อ มูล
พืน้ ฐานของกระบวนการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
Abstract
In this study, the drying of multi-layer porous materials with a
combined microwave with rectangular waveguide at frequency
2.45 GHz (TE10 Mode) and convective drying is investigated
experimentally. The multi-layer porous materials are composed of
glass beads, water and air. The effect of glass beads size and
thickness of the layer on the heat and mass transport in
unsaturated porous media are investigated. These findings are
significant to a further research conducted along the same line of
this study as well as to the application of the unsaturated porous
media in microwave drying industry.
1. บทนํา
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมการอบแห้งเป็ นสิง่ ที่เข้ามามีบทบาทใน
ชีวติ ประจําวันมากขึน้ วิธที ่นี ิยมใช้เป็ นส่วนใหญ่จะใช้การอบแห้งด้วย
แสงแดดธรรมชาติหรือใช้กระแสลมทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ซึ่งใช้เวลาในการ
อบแห้ง ที่ย าวนาน นัก วิจ ยั จึง ได้นํ า ไมโครเวฟมาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
อบแห้ง เช่น กระบวนการอบแห้งอาหาร กระบวนการอบแห้งวัสดุสงิ่ ทอ
กระบวนการอบแห้งเยือกแข็ง (Freeze Drying Process) และ
กระบวนการวัลคาไนซ์ยางพารา [1] และในปจั จุบนั นี้เริม่ มีการศึกษา

เกีย่ วกับกระบวนการให้ความร้อนและการอบแห้งจากไมโครเวฟมากขึน้
ดังเช่นในรายงานการวิจยั ของ Ayappa และคณะ[2] Li และคณะ[3]
Clements และคณะ[4] การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายเทมวลและความ
ร้อน 1 มิตใิ นกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุน ได้มกี ารศึกษาโดย Gori
และคณะ[5] Perkin[6] Turner และคณะ[7] ซึง่ สามารถลดระยะเวลา
ในการอบแห้งลงได้ รวมถึงยังคงรูปร่าง สี ของผลิตภัณฑ์ได้ด ี แต่การ
เกิดความร้อนในวัสดุระหว่างการอบแห้งด้วยไมโครเวฟนัน้ จะขึน้ อยู่กบั
หลายปจั จัย เช่น ค่าไดอิเล็กตริกของวัสดุ ขนาดของวัสดุ เป็ นต้น รวม
ไปถึงลักษณะโครงสร้างภายในของวัสดุพรุนด้วย [8] ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะ
ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างของวัสดุพรุนทีม่ ผี ลต่อการอบแห้งวัสดุพรุน
หลายชัน้ เช่น ถนน ซีเมนต์ วัสดุชวี มวลต่างๆ เป็ นต้น เพือ่ ทําความ
เข้าใจถึงปรากฏการณ์ของการเกิดความร้อนและการถ่ายเทมวลภายใน
วัสดุพรุนหลายชัน้ และสามารถนําไปประยุกต์เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการ
อบแห้งวัสดุพรุนต่อไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปรากฏการณ์ พนื้ ฐานของวัสดุพรุนหลายชัน้
วัส ดุพ รุ น หลายชัน้ เช่ น ถนน ซี เ มนต์ และวัส ดุชี ว มวลต่ า งๆ นัน้
ประกอบด้ วยเมตริ กซ์อนุภาคของแข็ง (Solid Matrix) เป็ นโครงสร้ าง
ซึงจะมีอิทธิพลต่อการอบแห้ ง ดังรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดัน คาพิล ลารี (Pc) และค่ า ความอิ่ม ประสิท ธฺ ผ ลของนํ้ า (Se)
สํา หรับ แพคเบดวัสดุ พ รุนที่ต่ า งกัน พบว่า กรณีท่คี วามดัน คาพิล ลารี
เดียวกัน แพคเบดวัสดุพรุนละเอียด (d=0.15 mm) จะมีความชืน้ สูงกว่า
แพคเบดวัสดุพรุนหยาบ (d=0.4 mm)
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ของอากาศ และ tan δ คือ Dielectric Loss Tangent Coefficient ซึง่
บอกถึง ความสามารถในการแปรเปลี่ย นพลัง งานที่ว ัส ดุ ดู ด ซับ เป็ น
พลังงานความร้อน

[×103]
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันคาพิลลารี (Pc) และค่าความ
อิม่ ประสิทธิผลของนํ้า (Se) สําหรับแพคเบดวัสดุพรุนทีต่ ่างกัน [8]

3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1 ไมโครเวฟชนิ ดท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม
อุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดท่อนํ าคลื่นรูปทรงสีเ่ หลี่ยมเป็ นระบบทีใ่ ช้
คลื่นไมโครเวฟแบบ Monochromatic ชนิด TE10 Mode ความถี่ 2.45
GHz (ดังรูปที่ 3)

จากรูป ที่ 2
แสดงกลไกการขับ เคลื่อ นความชื้น ระหว่ า ง
กระบวนการอบแห้ง จะพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างชัน้ แพคเบดวัสดุ
พรุนจะมีค่าความดันคาพิลลารีเดียวกัน แต่ความชื้นภายในแพคเบด
วัส ดุ พ รุ น จะมีค่า ต่ า งกัน โดยแพคเบดวัส ดุ พ รุ น ละเอีย ดมีค่ า สูง กว่ า
แพคเบดวัสดุพรุนหยาบ และเมื่อเวลาผ่านไปค่าความชื้นจะเคลื่อนตัว
จากแพคเบดวัสดุพรุนหยาบไปสูแ่ พคเบดวัสดุพรุนละเอียดด้วยอิทธิพล
ของความดันคาพิลลารี

รูปที่ 2 การเคลื่อนตัวของ
ความชืน้ และความดันคาพิลลารี
ภายในแพคเบด [8]

2.2 สมการความรู้พื้ น ฐานของการทํา ความร้ อ นด้ ว ยพลัง งาน
ไมโครเวฟ
คลื่นไมโครเวฟเมื่อทะลุผ่า นวัสดุไดอิเ ล็กตริกจะถูก ดูดซับและ
เปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน เรียกว่าค่ากําลังการดูดซับคลื่นต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตร (Density of Microwave Power Absorbed, Q) ซึง่
สัมพันธ์ก บั สนามไฟฟ้ า และสนามแม่เ หล็ก ภายใน วัสดุ ไดอิเ ล็ก ตริก
อย่างไรก็ตามวัสดุไดอิเล็กตริกไม่มผี ลต่อสภาพเชิงขัว้ แม่เหล็กเมือ่ อยู่ใน
สนามแม่เหล็ก ดังนัน้ จึงไม่มสี นามแม่เหล็กสูญเสียในระหว่างการแผ่รงั สี
ไมโครเวฟ แต่ว สั ดุไดอิเ ล็กตริก จะมีผลต่อ การเปลี่ย นแปลงเฟสของ
สนามไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่ วยเวลา ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยรากทีส่ องของความเข้ม
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกใช้ในการประมาณค่าพลังงานไมโครเวฟ
ที่ ถู ก ดู ด ซับ โดยวัส ดุ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริก เมื่ อ สมมติ ใ ห้ ไ ม่ ม ี ก ารสู ญ เสี ย
สนามแม่เหล็ก ค่ากําลังการดูดซับคลื่นต่อหนึ่งหน่ วยปริมาตรสามารถ
แสดงได้ดงั นี้ [8]
Q = ωε 0 ε ′r′E 2 = 2π ⋅ f ⋅ε 0 ⋅ε r' ( tanδ )E 2

(1)

เมือ่ E คือ สนามไฟฟ้าซึง่ จะเปลีย่ นแปลงตามตําแหน่ ง f คือค่าความถี่
ของคลื่นไมโครเวฟ ω คือ ความเร็วเชิงมุมของคลื่นไมโครเวฟ ε r' คือ
relative dielectric constant ซึง่ บอกถึงคุณสมบัตขิ องวัตถุใดๆทีอ่ ธิบาย
ถึงความสามารถในการดูดซับ ส่งผ่านและสะท้อนพลังงานจากส่วนที่
เป็ นสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ โดย ε0 คือ Dielectric Constant
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รูปที่ 3 ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
คลื่นไมโครเวฟกําเนิดจากแมกนีตรอน (Micro Denshi Co., Model
UM-1500) และถูกส่งผ่านตามทิศทางในแนวแกน z ภายในท่อนําคลื่น
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัด 110 mm x 55 mm โดยมีน้ําเป็ นดัม
มี่โ หลดที่ข อบเขตด้า นล่ า ง เพื่อ ป้ องกัน การสะท้ อ นกลับ ของคลื่ น
ไมโครเวฟไปสู่แพคเบดวัสดุ พรุน และมี Isolater
เป็ นตัวดัก คลื่น
้
ไมโครเวฟที่ส ะท้อ นจากผิว แพคเบดเพื่อ ป องกัน ไม่ ใ ห้ไ ปทํ า ความ
เสีย หายต่ อ แมกนี ต รอน กํ า ลัง ไมโครเวฟสามารถปรับ ได้ ต ั ง้ แต่
0 – 1,500W กําลังของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่าน จะ
ถูกวัดด้วยวัตต์มเิ ตอร์โดยอาศัย Directional Coupler (Micro Denshi
Co.,Model DR-500) โดยมีตาํ แหน่งทีว่ ดั กําลังไมโครเวฟ ดังรูปที่ 4
A

B
Packed Bed

C

A = Incident Wave
B = Reflected Wave (Before)
C = Transmitted Wave
D = Reflected Wave (from dummy load)

D

รูปที่ 4 ตําแหน่งการวัดกําลังไมโครเวฟ

ซึ่งประกอบด้วยคลื่นตกกระทบแพคเบดวัสดุพรุน (Incident Wave)
คลื่นสะท้อนบริเวณผิวแพคเบดวัสดุพรุน (Reflected Wave : Before)
คลื่นทะลุผา่ นแพคเบดวัสดุพรุน(Transmitted Wave) และคลื่นสะท้อน
บริเวณด้านล่างของแพคเบดวัสดุพรุน (Reflected Wave : From
dummy load) ซึง่ ในงานวิจยั นี้กําหนดให้คลื่นตกกระทบแพคเบดวัสดุ
พรุน (Incident Wave)มีค่าเท่ากับ 0.05 kW และคลื่นสะท้อนบริเวณ
ด้านล่างของแพคเบดวัสดุพรุน (Reflected Wave : from dummy load)
มีค่าเป็ นศูนย์ เนื่องมาจากมีน้ําเป็ นดัมมีโ่ หลดทีข่ อบเขตด้านล่าง โดย
ปริมาณของคลื่นมีความสัมพันธ์ ดังสมการ 2

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

Incident Wave = Reflected Wave + Transmitted Wave + Absorbed Wave (2)

การวัด อุ ณ หภู ม ิข องแพคเบดวัส ดุ พ รุ น จะวัด โดยใช้ Luxtron
Fluroptic Thermometer Model 790 ณ ตําแหน่งกึง่ กลางแพคเบดวัสดุ
พรุนและลึกจากผิวแพคเบดวัสดุพรุนเป็ นระยะ 5, 15, 25 และ 35 mm
ตามลําดับ (ดังรูปที่ 5)
ตําแหน่ง 1 ลึกจากผิวแพคเบด 5 mm
ตําแหน่ง 2 ลึกจากผิวแพคเบด 15 mm
ตําแหน่ง 3 ลึกจากผิวแพคเบด 25 mm
ตําแหน่ง 4 ลึกจากผิวแพคเบด 35 mm

1
2
3
4

รูปที่ 5 ตําแหน่งการวัดอุณหภูมแิ พคเบดวัสดุพรุน

4. ผลการทดลอง
เมื่อ นํ าแพคเบดวัสดุพรุนที่ได้เ ตรียมไว้ในกรณีต่างๆ มาทํา การ
วิจยั โดยใช้กําลังไมโครเวฟ 50 W และอากาศทีส่ ภาวะบรรยากาศ
บริเวณผิวด้านบนของแพคเบดวัสดุพรุน จากรูปที่ 7-8 กรณี F-Bed
พบว่าในช่วงแรกของการอบแห้ง แพคเบดวัสดุพรุนจะมีความอิม่ ตัวสูง
ค่าไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอร์จงึ มีค่าสูง ทําให้สามารถเปลี่ยนพลังงาน
ไมโครเวฟเป็ นพลังงานความร้อ นได้ดีประกอบกับการดูดซับคลื่นใน
แพคเบดวัสดุพรุนจะมีค่าเพิม่ ขึ้น จึง ทําให้เกิดเป็ นความร้อนเพิม่ ขึ้น
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าอุณหภูมจิ ะมีค่าสูงขึน้ ในช่วงแรก เมือ่ เวลาผ่านไป
ค่าความอิม่ ตัวภายในแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าลดลง เนื่องจากการระเหย
ตัวของความชืน้ ทีบ่ ริเวณผิวหน้าแพคเบดวัสดุพรุน ในส่วนการเคลื่อนที่
ของความชื้นนัน้ จะเคลื่อ นที่จากภายในแพคเบดวัสดุพ รุนออกสู่ผ ิว
ด้านบนแพคเบดวัสดุพรุนด้วยอิทธิพลของความดันคาพิลลารี จึงทําให้
ค่าไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอร์มคี ่าลดลงประกอบกับการดูดซับคลื่นใน
แพคเบดวัสดุพรุนมีค่าลดลง จึงทําให้อุณหภูมมิ คี ่าลดลง แต่ทเ่ี วลา 300
นาที จะเห็น ว่ า อุ ณ หภู ม ิใ นแพคเบดวัส ดุ พ รุ น จะมีค่ า สู ง ขึ้น อีก ครัง้
เนื่องจากเกิดเรโซแนนท์ของคลื่นขึน้ ภายในแพคเบดวัสดุพรุน ในส่วน
ของอัตราการอบแห้งนัน้ จะสัมพันธ์กบั การระเหยของความชื้น ซึ่งใน
ช่ ว งแรกจะมีค่ า สูง และจะมีค่ า ค่ อ ยๆลดลงเนื่ อ งจากค่ า ความอิ่ม ตัว
ภายในแพคเบดวัสดุพรุนมีคา่ ลดลง ตามลําดับ
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รูปที่ 6 วัสดุพรุนหลายชัน้ โดยมีการปรับเปลีย่ นค่า δ1: δ2
เป็ น 25:25 mm และ 10:40 mm
สมการทีใ่ ช้ในการคํานวณหาความอิม่ ตัวภายในวัสดุพรุน [8]

Average Saturation[-] & Drying Rate [g/h]

วัสดุทใ่ี ช้ศกึ ษา คือ แพคเบดวัสดุพรุน(Porous Pack Bed) ซึง่ เป็ น
องค์ป ระกอบของเม็ด แก้ว ผสมกับ นํ้ า และอากาศ ซึ่ง ในงานวิจยั นี้จ ะ
ศึกษาแพคเบดวัสดุพรุน 6 กรณี คือ แพคเบดวัสดุพรุนแบบละเอียดทัง้
แพคเบด (F-Bed), แพคเบดวัสดุพรุนแบบหยาบทัง้ แพคเบด (C-Bed),
แพคเบดวัสดุพรุนแบบสองชัน้ โดยชัน้ บนเป็ นแพคเบดวัสดุพรุนแบบ
ละเอียดหนา 25 mmและชัน้ ล่างแพคเบดวัสดุพรุนแบบหยาบหนา
25 mm (F-C;25-25 mm), แพคเบดวัสดุพรุนแบบสองชัน้ โดยชัน้ บน
เป็ นแพคเบดวัสดุพรุนแบบละเอียดหนา 10 mmและชัน้ ล่างแพคเบด
วัสดุพรุนแบบหยาบหนา 40 mm (F-C;10-40 mm), แพคเบดวัสดุพรุน
แบบสองชัน้ โดยชัน้ บนเป็ นแพคเบดวัสดุพรุนแบบหยาบหนา 25 mm
และชัน้ ล่างแพคเบดวัสดุพรุนแบบละเอียดหนา 25 mm (C-F;25-25
mm), แพคเบดวัสดุพรุนแบบสองชัน้ โดยชัน้ บนเป็ นแพคเบดวัสดุพรุน
แบบหยาบหนา 10 mmและชัน้ ล่างแพคเบดวัสดุพรุนแบบละเอียดหนา
40 mm (C-F;10-40 mm) ดังรูปที่ 6

มีความอิม่ ตัวเท่ากับ 0.6 (สมการที3่ ) จากนัน้ บรรจุใส่กล่องโพลีโพรพิ
ลีน ขนาด 108 x 53 x 50 mm3 โดยงานวิจยั นี้จะใช้กําลังไมโครเวฟ
50 W ร่วมกับอากาศทีส่ ภาวะบรรยากาศ ทีบ่ ริเวณผิวแพคเบดวัสดุพรุน
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี F-Bed

X b ⋅ρ s ⋅ (1 − φ)
(3)
ρ w ⋅ φ ⋅ 100
เมือ่ S คือ ค่าความอิม่ ตัวของวัสดุพรุน ρs คือ ค่าความหนาแน่น
ของเม็ดแก้ว ρw คือ ค่าความหนาแน่นของนํ้า φ คือ ค่าความพรุน
ของเม็ดแก้ว Xb คือ เปอร์เซ็นต์ความชืน้ (Dry Basis)
S=

3.2 ขัน้ ตอนการทดลอง
นํ า เม็ดแก้วทัง้ สองขนาด คือ เม็ดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์ก ลาง
0.15 mm และเม็ดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 mm ผสมกับนํ้าให้
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ในกรณีของ C-Bed ดังรูปที่ 9-10 ในช่วงแรกของการอบแห้ง ค่า
ความอิม่ ตัวภายในแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าสูง ค่าไดอิเล็กตริกลอสแฟค
เตอร์สูงประกอบกับการดูดซับคลื่นในแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าสูง ทําให้
อุณหภูมภิ ายใน แพคเบดวัสดุพรุนมีค่าสูงขึน้ เมื่อเวลาผ่านไปค่าความ
อิม่ ตัวลดลง ส่งผลให้ค่าไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอร์มคี ่าลดลงตามไป
ด้วยประกอบกับการดูดซับคลื่นในแพคเบดวัสดุพรุนลดลง อุ ณหภูม ิ
ภายในแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าลดลง แต่เนื่องจากอนุ ภาคของแพคเบด
วัสดุพรุนมีขนาดใหญ่กว่ากรณี F-Bed ทําให้การระเหยของความชื้น
เป็ นไปอย่างช้าๆ เนื่องมาจากความดันคาพิลลารีมคี า่ น้อย [8] เมือ่ เทียบ
กรณี F-Bed จะเห็นได้จากอัตราการอบแห้งจะมีคา่ น้อยกว่า จึงส่งผลทํา
ให้ชว่ งการอบแห้งในช่วงแรก มีระยะเวลาในการอบแห้งนานขึน้ (0-150
นาที)
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(ข)
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี F-Bed
(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
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(ข)
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี C-Bed
(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
เมือ่ พิจารณาเป็ นวัสดุพรุนหลายชัน้ ในกรณี F-C;25-25 mm และ
C-F;25-25 mm (รูปที่ 11-14) จะเห็นว่ากรณี F-C;25-25 mm จะมีการ
เคลื่อนทีข่ องความชืน้ ได้ดกี ว่ากรณี C-F;25-25 mm ด้วยอิทธิพลของ
ความดันคาพิลลารี ส่งผลทําให้การดูดซับคลื่นของแพคเบดวัสดุพรุนมี
ค่าสูงในช่วงแรกและลดลงเมื่อเวลามากขึน้ ตามลําดับ อุณหภูมภิ ายใน
แพคเบดวัสดุพรุนจึงมีค่าสูงขึน้ ในช่วงแรก (120 นาที) และมีค่าลดลง
เมื่อ เวลามากขึ้น ในทํานองเดีย วกันกรณี C-F;25-25 mm มีก าร
เคลื่อนทีข่ องความชืน้ ทีช่ า้ กว่ากรณี C-F;25-25 mm เนื่องจากอิทธิพล
ของอนุ ภาคของชัน้ แพคเบดวัสดุพรุนทีส่ ่งผลต่อค่าความดันคาพิลลารี
ทําให้อุณหภูมมิ คี า่ สูงเป็ นเวลานาน (ดังรูปที1่ 3) เนื่องจากมีการเคลื่อนที่
ของความชื้นภายในแพคเบดวัสดุพรุนอย่างช้าๆ และใช้เวลานาน จะ
เห็นได้จากการค่ากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (ดังรูปที1่ 4) มีค่า
สูงเป็ นเวลานานเช่นกันเพราะว่าในกรณี C-F Bed นัน้ แพคเบดวัสดุ
พรุนหยาบจะมีค่าความชื้น ภายในที่ต่ํา กว่า ทําให้การสะท้อ นคลื่นที่
บริเวณผิวมีค่าน้อย ส่งผลให้คลื่นสามารถกระจายตัวเข้าไปในแพคเบด
ได้ดี ทําให้มคี ่าการดูดซับคลื่นทีส่ งู และการเคลื่อนตัวของความชืน้ ทีช่ า้
ก็จ ะส่ง ผลให้ม ีร ะยะเวลาในการดูด ซับ ที่น านขึ้น ส่ง ผลให้ม ีอุ ณ หภู ม ิ
สูงขึน้ เป็ นเวลานานดังทีก่ ล่าวข้างต้น เมือ่ พิจารณาในส่วนของอัตราการ
อบแห้งในกรณีของ F-C;25-25 mm จะมีค่าสูงกว่ากรณี C-F;25-25
mm เนื่องจากมีการเคลื่อนทีข่ องความชืน้ ภายในแพคเบดวัสดุพรุนได้ดี
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี C-Bed
**ร้อยละกําลังไมโครเวฟ = ค่ากําลังไมโครเวฟ / ค่ากําลังไมโครเวฟทีต่ กกระทบ (50W) x 100
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี C-F;25-25 mm
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(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี F-C;25-25 mm

ในกรณี F-C;10-40 mm และ C-F;10-40 mm จะเห็นว่าจะมี
ลักษณะการเกิดความร้อนในลักษณะเดียวกับกรณีขา้ งต้นที่ได้กล่าว
มาแล้ว เมือ่ พิจารณาความหนาของชัน้ แพคเบดวัสดุพรุน จะเห็นว่ากรณี
F-C จะมีความแตกต่างกันในส่วนของการกระจายตัวของอุณหภูม ิ จาก
รูปที่ 11กับรูปที่ 15 จะพบว่าช่วงแรกของการเกิดอุณหภูมสิ งู สุดจะมี
ความแตกต่างกัน เนื่องมาจากอิทธิพลความหนาของชัน้ แพคเบดวัสดุ
พรุน ซึง่ กรณี F-C;10-40 mm มีชนั ้ ความหนาด้านบนทีน่ ้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับ F-C;25-25 mm ทําให้เกิดการเคลื่อนทีข่ องความชื้นด้วย
อิทธิพลของความดันคาพิลลารีทไ่ี ปเติมเต็มบริเวณผิวแพคเบดวัสดุพรุน
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
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(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี C-F;25-25 mm
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี F-C;25-25 mm
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รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี F-C;10-40
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รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี F-C;10-40 mm

(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
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รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไมโครเวฟกับเวลา กรณี C-F;10-40

(ก) ค่ากําลังไมโครเวฟ (ข) ร้อยละกําลังไมโครเวฟ**
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รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ค่าความอิม่ ตัวเฉลีย่ และ
อัตราการอบแห้งกับเวลา กรณี C-F;10-40
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การกระจายตัวของความชื้นภายในแพคเบดวัสดุพรุน พบว่าการ
กระจายตัวของความชื้นจะขึ้นกับขนาดอนุ ภาคภายในแพคเบดวัสดุ
พรุน ดังรูปที่ 19-21 ซึ่งในกรณี F-Bed และ C-Bed ความชืน้ จะ
เคลื่อนที่จากภายในแพคเบดวัสดุ พรุนมาสู่ผวิ แพคเบดวัสดุพรุนด้วย
อิทธิพลของความดันคาพิลลารี ในขณะทีไ่ อนํ้ าจะเคลื่อนทีด่ ว้ ยอิทธิพล
ของความดันไอ จะเห็นว่ากรณีของ F-Bed จะมีความดันคาพิลลารีสงู
กว่ากรณี C-Bed เนื่องจากขนาดอนุ ภาคขนาดเล็ก ทําให้ความชื้น
เคลื่อนตัวไปสู่ผวิ หน้ าได้ดกี ว่า ในกรณีของ C-Bed นอกจากจะมี
อิทธิพลของความดันคาพิลลารีต่าํ กว่าแล้ว ยังมีอทิ ธิพลของแรงโน้มถ่วง
มากระทําด้วยและเมือ่ ระยะเวลาเพิม่ ขึน้ ค่าความอิม่ ตัวทีบ่ ริเวณผิวหน้า
แพคเบดวัสดุพรุนจะมีการระเหยออกและจะถูกเติมเต็มจากการเคลื่อน
ตัวของความชืน้ จากด้านในแพคเบดวัสดุพรุนด้วยอิทธิพลของความดัน
คาพิลลารี ซึง่ ในกรณีของ F-C และ C-F นัน้ จะพบว่ากรณีของ F-C
บริเวณแพคเบดวัสดุพรุนด้านบนจะมีความชื้นมากกว่าแพคเบดวัสดุ
พรุนด้านล่าง ในทํานองเดียวกันกรณีของ C-F บริเวณแพคเบดวัสดุ
พรุนด้านล่างจะมีความชื้นมากกว่าบริเวณแพคเบดวัสดุพรุนด้านบน
เนื่องจากขนาดของอนุ ภาคซึง่ จะส่งผลต่อจลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง
เมือ่ เปรียบเทียบผลทุกกรณี พบว่ากรณี F-C จะสามารถอบแห้งได้เร็ว
ทีส่ ุด และในส่วนของ C-F จะสามารถอบแห้งได้ชา้ ทีส่ ุด เมื่อพิจารณา
ความหนาของแพคเบดวัสดุพรุนเพิม่ เข้าไป จะพบว่า เมื่อความหนา
เพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้อทิ ธิพลของความดันคาพิลลารีเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ อัตราการอบแห้งทีด่ ที ส่ี ุด คือกรณี F-C;25-25 mm
และในส่วนอัตราการอบแห้งทีช่ า้ ทีส่ ดุ คือ กรณีของ C-F;25-25 mm

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

โครงสร้างของชัน้ แพคเบดวัสดุพรุน มีอทิ ธิพลต่อการเคลื่อนตัว
ของความชืน้ เมือ่ ความหนาของแพคเบดวัสดุพรุนบนมีค่ามาก ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความชืน้ เป็ นไปอย่างรวดเร็วในกรณี F-C
และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความชืน้ จะช้าลงในกรณี C-F
อัตราการอบแห้งจะขึน้ กับการระเหยของความชื้นบริเวณผิวหน้า
แพคเบดวัสดุพรุน ซึง่ จะมีค่าสูงทีส่ ุดในกรณีของ F-C;25-25 mm และ
จะมีคา่ ตํ่าสุด ในกรณี C-F;25-25 mm
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รูปที่ 19 ค่าความอิม่ ตัวกับระยะความลึกภายในแพคเบดวัสดุพรุน
ทีเ่ วลา 0 นาที
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รูปที่ 20 ค่าความอิม่ ตัวกับระยะความลึกภายในแพคเบดวัสดุพรุน
ทีเ่ วลา 180 นาที
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รูปที่ 21 ค่าความอิม่ ตัวกับระยะความลึกภายในแพคเบดวัสดุพรุน
ทีเ่ วลา 360 นาที
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(สกว.) ทีส่ นับสนุ นทุนวิจยั ในครัง้ นี้
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5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบอบแห้ง วัส ดุ พ รุน หลายชัน้ ด้ว ยคลื่น ไมโครเวฟ
ร่วมกับการพาความร้อน โดยใช้ทอ่ นําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม พบว่า
ข น า ด อ นุ ภ า ค ภ า ย ใ น แ พ ค เ บ ด วั ส ดุ พ รุ น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
จลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง กล่าวคือ ในกรณี F-Bed จะมีความชืน้
และค่าความอิม่ ตัวภายในแพคเบดวัสดุพรุนมากกว่ากรณีของ C-Bed
ส่งผลให้คา่ ความดันคาพิลลารีภายในแพคเบดวัสดุพรุนของกรณี F-Bed
มีค่าสูงกว่าทําให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความชื้นภายในแพค
เบดวัสดุพรุนได้ดกี ว่า
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จใี นกระบวนการ
อบแห้งวัสดุพรุนโดยใช้ลมร้อน โดยได้ทาํ การทดลองเพือ่ ศึกษาอิทธิพล
ของอุณหภูม ิ ทางเข้าก่อนการอบแห้ง และทางออกหลังการอบแห้งทีม่ ี
ผลต่อจลนพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์อาศัยกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ในการวิเคราะห์พลังงานทีใ่ ช้ให้เป็ นประโยชน์ในการอบแห้ง และ
ประยุกต์ใช้กฎข้อทีส่ องของอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จที ่ี
ไหลเข้า เอ็กเซอร์จที ่ไี หลออก เอ็กเซอร์จที ่สี ูญเสีย และประสิทธิภาพ
เซอร์จ ี ของกระบวนการอบแห้ง จากการวิเคราะห์พลังงาน และเอ็ก
เซอร์จสี ามารถนํ าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงกระบวนการ
อบแห้งให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
Abstract
This paper is concerned with the energy and exergy analysis
in drying process of porous media using hot air are investigated.
Drying experiments were conducted effect of kinetic and
thermodynamics conditions such as temperature of the air inlet
and the air outlet of drying process. Using the first law of
thermodynamics, an energy analysis was performed to estimate
of energy utilization. An exergy analysis was accomplished to
determine the exergy inlet, exergy outlet, exergy losses and
efficiency during the drying process by applying the second law
of thermodynamics. Furthermore the result of energy and exergy
analysis can develop the higher efficiency of drying process.
1. บทนํา
การอบแห้ ง เป็ น กระบวนการแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์ ม ีเ ป้ าหมายเพื่อ ดึง
ความชืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายในวัสดุออกสูภ่ ายนอกโดยอาศัยหลักการถ่ายเทความ
ร้อนซึ่ง ต้องใช้พลัง งานจากภายนอก ในการอบแห้ง นัน้ มีวธิ ีก ารและ
เทคนิ ค ต่ า งๆ มากมายขึ้น อยู่ก ับ ความเหมาะสมของวัส ดุ ท่ีต้อ งการ
อบแห้ง ได้แก่ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การอบแห้งโดยใช้
ลมร้อน และการอบแห้งโดยใช้ไอนํ้า เป็ นต้น โดยทัวไป
่ [1] วัสดุทน่ี ํามา
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อบแห้งนัน้ มักจะพิจารณาให้เป็ นวัสดุพรุน โดยทีว่ สั ดุพรุนประกอบด้วย
สสารทีม่ ี 3 สถานะ คือ สถานะของแข็ง (Solid Phase) ของเหลว
(Liquid Phase) และก๊าซ (Gas Phase) ทีอ่ ยู่ในช่องว่าง หรือรูพรุน
(Void) ในการวิเคราะห์พลังงานของกระบวนการอบแห้งจะใช้กฎข้อที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ และการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จขี องกระบวนการ
อบแห้ง จะใช้ก ฎข้อ ที่ส องของอุ ณ หพลศาสตร์ โดยที่เ อ็ก เซอร์จ ี คือ
ค่าสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงาน (Useful of Work) ทีไ่ ด้รบั จากระบบ ซึง่
ค่าสูงสุดของงานนัน้ ก็จะได้จากระบบที่เป็ นกระบวนการย้อนกลับได้
(Reversible Process) โดยอ้างอิงกับสภาวะแวดล้อมนัน้ พลังงาน
และเอ็กเซอร์จมี คี วามแตกต่างกันตรงทีเ่ อ็กเซอร์จไี ม่มกี ฎการอนุ รกั ษ์
พลังงาน (เป็ นกระบวนการทางอุดมคติ และกระบวนการทีย่ อ้ นกลับได้)
ในความเป็ นจริงส่วนใหญ่เอกเซอรจีทใ่ี ช้จาํ นวนมากสูญเสียไปเนื่องจาก
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้ เอ็กเซอร์จที ่ใี ช้ในกระบวนการย้อนกลับ
ไม่ได้จะเป็ นสัดส่วนกับเอนโทรปี ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกันในกระบวนการ
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา วรรณี เอกศิลป และ ผดุงศักดิ รัตนเดโช [2]
ได้ศกึ ษาพลังงานและเอ็กเซอร์จเี พื่อวิเคราะห์กระบวนการอบแหงวัสดุ
ชีวภาพ โดยใชกระบวนการสเปาเต็ดเบดรวมกับไมโครเวฟ และการ
พั ฒ นาแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ผล จากวิ เ คราะห พบว า
ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จมี คี านอยกวาประสิทธิภาพพลังงานเนื่องจาก
การสูญ เสีย พลัง งานจากกระบวนการย อยกลับ ไม ได ซึ่ง ไม สามารถ
วิเ คราะห ได้ในการศึก ษานี้ ค าประสิท ธิภ าพพลัง งานและเอ็กเซอร์จ ี
ลดลงเมื่อเวลาเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้เอ็กเซอร์จขี องอากาศทีไ่ หลออกมีคา
มากกวาเอ็กเซอร์จขี องอากาศทีท่ างเขาเนื่องจากมีพลังงานไมโครเวฟ
เป็ นแหล่งกําเนิดความร้อน I. Dincer, S. Syahrul and F.
Hamdullahpur (2003) [3] ไดศึกษาแบบจําลองทางอุณหพลศาสตรของ
กระบวนการอบแห งข้าวโพดและข้าวสาลีแบบฟู อิดไดเบดโดยหาค า
ประสิท ธิภาพเอ็กเซอร์จจี ากการวิเคราะหการถ ายเทความรอน และ
การถายเทมวล โดยตัวแปรที่นํามาวิเคราะหคืออุ ณหภูมกิ ารอบแห ง
ความชื้นของวัสดุ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ จากการศึกษาพบวา
อากาศทีม่ อี ตั ราการไหลเพิม่ ขึน้ ไมมีผลตอประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จ ี แต
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ประสิท ธิภ าพเอ็ก เซอร์จ ีจ ะเพิ่ม ขึ้น เมื่อ เพิ่ม มวลของวัส ดุ และถ า
อุณหภูมอิ บแหงเพิม่ ขึน้ คาประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จจี ะลดลง I. Dincer
and A. Z. Sahin. (2004). [4] ได้ศกึ ษารูปแบบใหม่ทางอุณหพลศาสตร์
ในการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งเพือ่ หาประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จ ี
ในกระบวนการอบแห้งทีม่ อี งค์ประกอบของการถ่ายเทความร้อน และ
การถ่ า ยเทมวล ที่ม ีค วามแตกต่ า งของอุ ณ หภู ม ิอ ากาศ เอ็ก เซอร์จ ี
จํา เพาะ ความแตกต่างของเอ็กเซอร์จที างเข้า และทางออก นํ้ า หนัก
ผลิตภัณฑ์ ความชื้นทีอ่ ยู่ในอากาศ และอัตราส่วนความชื้นของอากาศ
แห้งเพือ่ นําผลทีไ่ ด้ประมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของกระบวนการ
อบแห้ง E. Kavak Akpinar (2004) [5] ได้ศกึ ษากระบวนการอบแห้ง
พริกหยวกแดงแผ่นบางโดยการใช้กฎข้อทีห่ นึ่งของอุณหพลศาสตร์ใน
การวิเคราะห์พลังงานเพือ่ นําไปสูก่ ารประมาณค่าอัตราส่วนของพลังงาน
ทีใ่ ช้ให้เป็ นประโยชน์ และประยุกต์ใช้กฎข้อทีส่ องของอุณหพลศาสตร์
ในการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จ ี นอกจากนี้ E. Kavak Akipinar et.al. (2005)
[6] ได้ศกึ ษากระบวนการอบแห้งมันฝรังแผ่
่ นด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
ไซโคลนโดยการใช้กฎข้อที่หนึ่ งของอุ ณหพลศาสตร ในการวิเคราะห์
อัตราส่วนสมรรถนะของพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ และประยุกต์ให้กฎข้อ
ที่สองของอุ ณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์เ อ็กเซอร์จที ่ไี หลเข้า เอ็ก
เซอร์จ ีท่ีไ หลออก และเอ็ก เซอร์จ ีท่ีสูญ เสีย ของกระบวนการอบแห้ง
สามารถสรุปได้วา่ เครือ่ งอบแห้งแบบไซโคลนทําให้สญ
ู เสียเอ็กเซอร์จไี ป
จํานวนมากซึ่งเกิดจากพลังงานทีย่ งั มีศกั ยภาพอยู่สูญเสียไป และจาก
การศึกษายังพบว่าสภาวะในการอบแห้งมันฝรั ่งแผ่นทีเ่ หมาะสมนัน้ ต้อง
ใช้อุณหภูมริ ะหว่าง 60 oC ถึง 80 oC และความชืน้ สัมผัสระหว่าง 20 %
ถึง 10 % ความเร็วของลมร้อนในการอบแห้ง 1 m/s และ 1.5 m/s ใช้
เวลา 10 - 12 ชม.ซึง่ ทําให้เอ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียน้อยทีส่ ดุ 0 - 1.796 kJ/s
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาสําหรับการอบแห้ง วัสดุด้วยกระบวนการ
อบแห้งแบบต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเฉพาะพลังงานและเอ็ก
เซอร์จที ใ่ี ช้ในการไล่ความชืน้ ออกจากวัสดุเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นวัสดุ
ที่ใช้ในการอบแห้งจะเป็ นวัสดุช ีวภาพ จากการสืบค้นงานวิจยั ที่ผ่า น
มายังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จ ี ใน
การอบแห้งวัสดุพรุน เพราะวัสดุพรุนมีโครงสร้างภายในทีซ่ บั ซ้อนซึง่ มี
ผลกระทบโดยตรงกับการใช้พลังงานในการระเหยความชืน้ จากภายใน
ออกสูภ่ ายนอก
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์พลังงาน และเอ็กเซอร์จใี น
กระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้วสั ดุพรุนแบบอิม่ ตัว (Saturated)
ทีไ่ ม่ชน้ื มาก (Nonhygroscopic Porous Media) เพือ่ ทําความเข้าใจและ
เปรียบเทียบผลกระทบทางอุณหพลศาสตร์ และหาค่าผลกระทบที่
เกิดขึน้ สูงสุดเพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการอบแห้ง
2. เครื่องและอุปกรณ์การทดลอง
ในศึก ษาเพื่อวิเ คราะห์พ ลัง งาน และเอ็ก เซอร์จ ีใ นกระบวนการ
อบแห้งวัสดุพรุนโดยใช้ลมร้อนนี้เป็ นการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จาการทดลอง
ด้วยเครือ่ งมือและอุปกรณ์ดงั แสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วย เครือ่ งกําเนิด
ลมร้อนแบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความเร็วของอากาศ (KAKETSUNA,
TSK-10, JAPAN) เครื่องอบแห้งทําจากแผ่นโพลีโพรพิลีมรี ูปทรง
สีเ่ หลีย่ ม (กว้างxยาวxสูง) 113x500x112 mm3. ในการวัดอุณหภูมใิ ช้

ไฟเบอร์อ อฟติค ต่ อ กับ เครื่อ งวัด อุ ณ หภู ม ิแ บบดิจ ิต อลอัต โนมัติ 4
ช่องสัญญาณ (LUXTRON, 790, USA) ในการวัดความเร็วและความชืน้
สัมพัทธ์ของอากาศทีผ่ า่ นกระบวนการอบแห้งด้วย (TESTO, JAPAN)
ในการหานํ้ า หนั ก ก่ อ นและหลัง การอบแห้ ง ด้ ว ยเครื่อ งชัง่ นํ้ า หนั ก
(TESCO, CHINA)

รูปที่ 1 ไดอะแกรมของเครือ่ งอบแห้ง
2.1 วิ ธีการทดลอง
เพคเบดวัสดุพรุน (Porous Packed Bed) ทีใ่ ช้ในการทดลองเป็ น
องค์ประกอบของเม็ดแก้วขนาด 1 mm นํ้ า และโพรงอากาศ ก่อนการ
อบแห้งผสมเม็ดแก้วกับนํ้าให้อยู่ในสภาวะอิม่ ตัว (So=1) แล้วบรรจุใส่
กล่องสีเ่ หลีย่ มทําด้วยโพลีโพรพีลนี ขนาด 108 x 53 x 50 mm3 ทีห่ ุม้
ฉนวนทัง้ 5 ด้านเพือ่ ให้ความชืน้ มีการระเหยเฉพาะบริเวณด้านบน ก่อน
การทดลองต้องปรับสภาวะภายในห้องอบแห้ง (Drying Chamber) ให้
อยูใ่ นสภาวะคงตัว (Steady State) แล้วจึงนําวัสดุพรุนทีบ่ รรจุกล่องสีแ่ ห
ลีย่ มวางในเครื่องอบแห้งจึงทําการอบแห้งด้วยอากาศทีม่ คี วามเร็ว 2.5
m/s โดยทีอ่ ุณหภูมขิ องลมร้อน 50 oC 60 oC และ 70 oC ในการหาค่า
ความชืน้ ของก่อนและหลังการอบแห้ง โดยการชังนํ
่ ้ าหนัก แล้วทําการ
อบแห้งต่อเนื่องจํานวน 6 ชัวโมง
่
ในระหว่างการทดลองทําการบันทึก
อุณหภูมแิ วดล้อมและความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมขิ องเพคเบดวัสดุพรุน
อุณหภูมอิ ากาศทางเข้าและทางออกของเครือ่ งอบแห้งทุกๆ 15 นาที
3. การวิ เคราะห์พลังงานจากกฎข้อที่หนึ่ งของอุณหพลศาสตร์
ในการปรับสภาวะอากาศภายในกระบวนการอบแห้งเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการทําความร้อน กระบวนการทําความเย็น และกระบวนการ
ลดความชื้ น ซึ่ ง ในกระบวนการเหล่ า นี้ ส ามารถพิ จ ารณาให้ เ ป็ น
กระบวนการไหลแบบสภาวะคงตัว และทํ า การวิเ คราะห์ โ ดยการ
ประยุกต์ใช้กฎการอนุ รกั ษ์มวล (สําหรับอากาศแห้งและความชื้น) และ
หลักการอนุ รกั ษ์พลังงาน สมการทั ่วไปของการอนุ รกั ษ์มวลของอากาศ
แห้ง (ไม่มคี วามชืน้ ) ดังสมการต่อไปนี้

∑ m&

ai

=

∑ m&

ao

(1)

โดยที่ m& ai คืออัตราการไหลของมวลอากาศทางเข้า และ m& ao คืออัตรา
การไหลของมวลอากาศทางออกของกระบวนการอบแห้ง
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จากสมการที่ (1) สําหรับอากาศทีแ่ ห้ง (ไม่มคี วามชืน้ ) แต่สาํ หรับ
ในกระบวนการอบแห้งด้วยกระบวนการพาความร้อนโดยทัวไปนั
่ น้ จะมี
ความชื้น ภายในวัส ดุ ร ะเหยผสมกับ ลมร้อ นที่ไ หลผ่า นกระบวนการ
อบแห้ง ดังนัน้ สามารถอธิบายได้ดงั สมการต่อไปนี้

∑ (m&
∑ (m&

wi
ai

+ m& mp ) =

wi + m& mp )

∑ m&
= ∑ m&
wo

ai

wo

หรือ

(2)

โดยที่ c pda คือความร้อนจําเพาะของลมร้อ น T คือ อุ ณหภูมขิ องลม
ร้อน และ hsat @ T คือเอนทาลปี ของไอนํ้าอิม่ ตัวทีอ่ ุณหภูมใิ ดๆ
3.1 การคํานวณที่ สภาวะทางออกของพัดลมในเครื่องกําเนิ ดลม
ร้อน
ในการคํานวณเอนทาลปีทไ่ี หลออกของพัดลม [5] สามารถคํานวณ
ได้จากสมการต่อไปนี้
=

2
⎡⎛
V fo
⎢ ⎜ W& f −
2 * 1000
⎢⎣ ⎜⎝

⎞⎛ 1 ⎞ ⎤
⎟⎜
⎟⎥ + h f i
⎟ ⎜⎝ m& da ⎟⎠ ⎥
⎠
⎦

(6)

โดยที่ m& wi และ m& wo คือ อัต ราการไหลมวลความชื้น ของอากาศ
ทางเข้า และทางออกของกระบวนการอบแห้ง ตามลําดับ m& mp คือ

h fo

อัตราการไหลของมวลความชืน้ ทีร่ ะเหยออกจากแพคเบดวัสดุพรุน wi
และ wo คือความชื้นจําเพาะที่ไหลเข้าและทางออกของกระบวนการ
อบแห้ง โดยพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของพลังงานจลน์เนื่องจากพัดลม
และไม่พจิ ารณาพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ของกระบวนการอบแห้ง
ตามลําดับ
สมการทั ่วไปสําหรับการอนุ รกั ษ์พลังงานสามารถคํานวณได้จาก
สมการต่อไปนี้

โดยที่ h ft คือเอนทาลปี ของลมร้อนทีไ่ หลเข้าของพัดลม h fo คือเอน

2
2
⎛
⎛
V ⎞
V ⎞
Q& − W& = ∑ m& o ⎜⎜ ho + o ⎟⎟ − ∑ m& i ⎜⎜ hi + i ⎟⎟
2 ⎠
2 ⎠
⎝
⎝

(3)

wP
(0.622 + w) Psat @ T

(4)

โดยที่ φ คือความชื้นสัมพัทธ์ w คือความชื้นจําเพาะ P คือความดัน
บรรยากาศ Psat @ T ความดันไอนํ้าอิม่ ตัวทีอ่ ุณหภูมใิ ดๆ ของลมร้อนที่
ใช้ในกระบวนการอบแห้ง
สํ า หรั บ การคํ า นวณเอนทาลปี ของลมร้ อ นที่ ไ หลเข้ า ของ
กระบวนการอบแห้งสามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้

h = c pda T + whsat @ T
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f

da

ไหลขของลมร้อน
3.2 การคํานวณที่สภาวะทางเข้าและทางออกของเครื่องกําเนิ ดลม
ร้อน
สมมติให้สภาวะต่างๆ ทีท่ างเข้าเครื่องกําเนิดลมร้อนมีค่าเท่ากับ
สภาวะทีท่ างออกของพัดลมสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี้
whi = w fo , Thi = T fo ,

โดยที่ Q& คือความร้อน W& คืองาน h คือเอนทาลปี และ V คือ
ความเร็ว ตัวกํากับล่าง i คือ ทางเข้า o คือทางออก
ในการเปลีย่ นแปลงพลังงานจลน์ของอากาศทีไ่ หลผ่านพัดลมนัน้ จะ
พิจารณาในขณะทีเ่ ป็ นพลังงานศักย์ และพลังงานจลน์เท่านัน้ โดยจะไม่
คํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของพลังงานทีเ่ กิดจากอุปกรณ์อย่างอื่น
สําหรับการวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จใี นกระบวนการอบแห้ง
แพคเบดวัสดุพรุนนัน้ สามารถคํานวณค่าความชืน้ สัมพัทธ์ และค่าเอน
ทาลปีของลมร้อนได้จากสมการต่อไปนี้

φ =

ทาลปี ของลมร้อนทีไ่ หลออกของพัดลม V fo คือความเร็วของลมร้อนที่
ออกจากพัด ลม W& คือ พลัง งานที่ใ ช้ข บั พัด ลม m& คือ อัต ราการ

(5)

(7)

φhi = φ fo , hhi = h fo

โดยที่ ตัวกํากับล่าง hi คือสภาวะทีไ่ หลเข้าของเครื่องกําเนิดลมร้อน
fo คือสภาวะทีท่ างออกของพัดลม
สํา หรับ พลัง งานความร้อ น (Q& ) ที่จ ะนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
u

กระบวนการอบแห้งผลิตได้จากเครือ่ งกําเนิดลมร้อนสามารถคํานวณได้
จากสมการต่อไปนี้
Q& u = m& da c pda (Tho − Thi )

(8)

โดยที่ m& da คืออัตราการไหลเชิงมวลของลมร้อน c pda (4)
คือค่าความ
ร้อนจําเพาะของลมร้อน Tho คือ อุณหภูมขิ องลมร้อนทีอ่ อกจากเครื่อง
กําเนิดลมร้อน และ Thi คือ อุณหภูมขิ องลมร้อนที่ไหลเข้าของเครื่อง
กําเนิดลมร้อน
สําหรับการคํานวณความชืน้ สัมพัทธ์ (φho ) และเอนทาลปี ทไ่ี หล
ออกของเครื่องกําเนิดลมร้อน (hho ) สามารถคํานวณได้จากสมการที่
(4) และ (5)
ในทีน่ ้สี ภาวะต่างๆ ทีไ่ หลออกจากเครือ่ งกําเนิดลมร้อนสมมติให้ม ี
ค่าเท่ากับสภาวะทีไ่ หลเข้าของห้องอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนดังแสดงใน
รูปที่ 2
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3.3 การคํานวณที่สภาวะทางออกของเพคเบดวัสดุพรุน
ในการคํา นวณสภาวะทางเข้าของห้องอบแห้งนัน้ พบว่าจะมีค่า
แปรตามอุณหภูมทิ างเข้า และความชื้นจําเพาะของอากาศ โดยในที่น้ี
สมมติให้สภาวะทีท่ างเข้าของห้องอบแห้งมีค่าเท่ากับสภาวะทีท่ างเข้า
แพคเบดวัสดุพรุน ได้รบั ดังแสดงในรูปที่ 2 หมายความว่าอัตราการ
ไหลเชิงมวลของลมร้อนทีไ่ หลผ่านผิวหน้าแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าเท่ากัน
ตลอดช่วงของผิวหน้าแพคเบดดังนัน้ ทีส่ ภาวะทางเข้าของเพคเบดวัสดุ
พรุนสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี้
wdci = w pbi , Tdci = Tpbi , φdci = φ pbi ,

(9)

hdci = h pbi , and m& da = m& dapbi

โดยที่ ตัวกํากับล่าง dci คือ สภาวะของลมร้อนทีไ่ หลเข้าห้องอบแห้ง
pbi คือ สภาวะของลมร้อนที่ทางเข้าแพคเบดวัสดุพรุน และ da คือ
ลมร้อน
การหาความชืน้ จําเพาะทีไ่ หลออกของแพคเบดวัสดุพรุน (รูปที่ 2)
สามารถคํานวณได้โดยอาศัยสมการที่ (1) และ (2)
w pbo = wpbi +

m& wpb
m& da

(10)

โดยที่ w pbi คือค่าความชืน้ จําเพาะทีท่ างเข้าแพคเบดวัสดุพรุน และ

m& wpb คืออัตราการไหลเชิงมวลของความชืน้ ทีอ่ อกจากวัสดุพรุน
ความชื้นสัมพัทธ์ และเอนทาลปี ของลมร้อนที่ออกจากแพคเบด
วัสดุพรุนในห้องอบแห้งสามารถคํานวณได้จากสมการที่ (4) และสมการ
ที่ (5)
w pbi

wpbo

Tpbi drying air inlet

φ pbi

Porous Packed
Bed

Tpbo

3.4 การคํานวณที่สภาวะทางออกของห้องอบแห้ง
ในการคํานวณทีส่ ภาวะทางออกของห้องอบแห้งมีสมมติฐานดังนี้
สภาวะของลมร้อนที่ทางเข้าของแพคเบดวัสดุพรุนเท่ากับสภาวะของ
ลมร้อนทีท่ างเข้าของห้องอบแห้ง (Drying Chamber) และสมมติให้
สภาวะของลมร้อนทีท่ างออกของแพคเบดวัสดุพรุนเท่ากับสภาวะของ
ลมร้อนทีท่ างออกของห้องอบแห้ง ดังนัน้ จึงสามารถคํานวณค่าความชืน้
จําเพาะและความร้อนทีใ่ ช้ในการอบแห้ง โดยใช้สมการที่ (10) และ (11)
ตามลําดับ ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ และเอนทาลปี ทท่ี างออกของห้อง
อบแห้งสามารถคํานวณได้โดยการประยุกต์ใช้สมการที่ (4) และ (5)
สําหรับอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ (Energy
Utilization Ratio; EUR) ในกระบวนการอบแห้งสามารถคํานวณได้จาก
อัตราส่วนของพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ (พลังงานความร้อนทีใ่ ช้สาํ หรับ
การระเหยความชื้นภายในวัสดุพรุน) ต่อพลังงานความร้อนทัง้ หมดที่
ป้อนให้กบั ห้องอบแห้งซึง่ สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
EURdc =

m& da (hdci @ T − hdco @ T )

(12)

m& da c pds (Tho − Thi )

4. การวิ เคราะห์เอ็กเซอร์จีจากกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
ในการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จขี องกระบวนการอบแห้งแพคเบดวัสดุ
พรุนนัน้ อยู่บนพืน้ ฐานของกฎข้อทีส่ องของอุณหพลศาสตร์ เพื่อให้ง่าย
ในการวิเคราะห์จงึ จําเป็ นต้องกําหนดสภาวะและขอบเขตทางเข้าและ
ทางออกของกระบวนการอบแห้ง ดังรูปที่ 2 เพื่อนํ าไปคํานวณหาเอ็ก
เซอร์จที ไ่ี หลเข้า (Exergy Intflow) เอ็กเซอร์จที ไ่ี หลออก (Exergy
Outflow) และเอ็กเซอร์จที ส่ี ญ
ู เสีย (Exergy Loss) โดยเอ็กเซอร์จที ่ี
คํานวณได้นัน้ จะเป็ นเอ็กเซอร์จที ่พี จิ ารณาให้อยู่ในสภาวะแบบคงตัว
(Steady State) โดยที่ค่าเอ็กเซอร์จนี ้ี สามารถคํานวณโดยใช้
คุณลักษณะของสารทํางานตัวกลางโดยอาศัยสมการสมดุลพลังงานของ
กฎข้อทีห่ นึ่งของอุณหพลศาสตร์ [9] ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการ [10]
ได้ดงั นี้

drying air outlet

hpbi

φ pbo
hpbo

Exergy = (u − u∞ ) − T∞ (s − s∞ ) +
int ernal entropy

P∞
V2
g
(v − v∞ ) +
+ ( z − z∞ )
J
gc J
2gJ
work

momentum gravity

(13)

energy

รูปที่ 2 แพคเบดวัสดุพรุนในห้องอบแห้ง

+ ∑ (μ c − μ ∞ ) N c + Ei Ai Fi (3T 4 − T∞ − 4T∞T 3 ) + ..............
4

c

chemical

ในการคํานวณพลังงานความร้อนที่ใช้ในการระเหยของความชื้น
ภายในแพคเบดวัสดุพรุนของกระบวนการอบแห้งสามารถคํานวณได้ดงั
สมการต่อไปนี้

radiation emission

โดยที่ ตัวกํากับล่าง ∞ สภาวะอ้างอิง
ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเอ็กเซอร์จนี ัน้ เป็ นการวิเคราะห์
โดยเทียบกับสภาวะแวดล้อมทีใ่ ช้อา้ งอิง โดยทัวไปแล้
่
วในการวิเคราะห์
(11) การแปรเปลี่ย นเอ็ก เซอร์จ ีข องกระบวนการนั น้ สามารถลดรูป ของ
Q& pb = m& da (hpbi @ T − hpbo @ T )
สมการลง ดังสมการที่ (13) โดยการตัดเทอมที่มกี ารแปรเปลี่ยนน้ อย
ออก ซึ่งในการวิเ คราะห์เ อนทาลปี จะพิจารณาในเทอมของพลัง งาน
โดยที่ hpbi @ T และ hpbo @ T คือเอนทาลปี ทไ่ี หลเข้าและทางออก
ภายใน และในเทอมของ Pv ซึง่ ใช้สาํ หรับระบบทีม่ กี ารไหลแบบคงตัว
ของแพคเบดวัสดุพรุนทีอ่ ุณหภูมใิ ดๆ ซึง่ คํานวณได้จากสมการที่ (5)
(Steady Flow) และในสมการที่ (13) นี้จะตัดอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง
และไม่พจิ ารณาเทอมของโมเมนตัม ในส่วนของการเปลีย่ นแปลงความ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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⎡
T ⎤
Exergy = c p ⎢ (T − T∞ ) − T∞ ln
T∞ ⎥⎦
⎣

(14)

การประยุกต์ใช้สมการที่ (13) เพื่อวิเคราะห์เอ็กเซอร์จที ไ่ี หลเข้า
และทางออกของกระบวนการอบแห้ง นี้ ส ามารถหาได้จ ากอุ ณ หภู ม ิ
อากาศที่ไหลเข้าและทางออกของห้องอบแห้ง โดยที่การสูญเสียเอ็ก
เซอร์จ ี (Exergy Loss) สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
Exergy loss = Exergy inflow - Exergy outflow

∑ ExL

=

∑ Exi

−

(15)

∑ Exo

เนื่องจากในช่วงแรกของการอบแห้งความร้อนถูกใช้ในการระเหยของ
ความชืน้ ทีอ่ ยู่ภายในออกสู่ภายนอกได้ดี (Constance Rate Period)
โดยเฉพาะสํา หรับอุ ณ หภูมลิ มร้อนที่สูง ๆ และเมื่อ ระยะเวลาในการ
อบแห้ง นานขึ้นความชื้นที่อ ยู่ภายในจะเหลือน้ อยลง ทํา ให้อตั ราการ
ระเหยของความชื้นทีอ่ ยู่ภายในวัสดุเกิดขึน้ อย่างช้าๆ (Falling Rate
Period) ทําให้ความร้อนเกิดการสะสมภายในเพคเบดวัสดุพรุนมากขึน้
ตามลําดับดังแสดงในรูปที่ 3
Temperature of Packed Bed (oC)

ดันในระบบทีเ่ พิม่ เข้ามานี้กจ็ ะไม่นํามาพิจารณาเนื่องจาก v ≅ v ∞
ดังนัน้ สมการที่ (13) จึงลดรูปเหลือดังนี้

ในการคํานวณเอ็กเซอร์จที ่ไี หลเข้าห้องอบแห้งและแพคเบดวัสดุพรุน
สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
⎡
T ⎤
Ex dci = Ex pbi = c p da ⎢ (T dci − T∞ ) − T∞ ln dci ⎥
T∞ ⎦
⎣

(16)

โดยที่ c p da ความร้อนจําเพาะเฉลีย่ ของลมร้อน
สํา หรับ เอ็ก เซอร์จที ่ีไ หลออกจากห้อ งอบแห้ง และแพคเบดวัสดุ พ รุ น
สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
⎡
T ⎤
Ex dco = Ex pbo = c pda ⎢ (Tdco − T∞ ) − T∞ ln dco ⎥
T∞ ⎦
⎣

(17)

ปริมาณเอ็กเซอร์จที ส่ี ญ
ู เสียสามารถคํานวณได้โดยใช้สมการที่ (15)
ถึง (17) ในการหาประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จขี องกระบวนการอบแห้งนี้
สามารถคํานวณได้จากอัตราส่วนเอ็กเซอร์จขี องผลิตภัณฑ์ (หรือเอ็ก
เซอร์จที ส่ี ญ
ู เสียของห้องอบแห้ง) ต่อเอ็กเซอร์จที ไ่ี หลเข้าห้องอบแห้ง
ดังนัน้ รูปแบบทั ่วไปของประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จขี องกระบวนการ
อบแห้งสามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้

η Ex

=

1−

Ex L
Ex i

=
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รูปที่ 3 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องวัสดุพรุนกับเวลาในการอบแห้ง
ทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC 60 oC และ 70 oC
ในการคํานวณพลังงานความร้อนทีใ่ ช้ประโยชน์ในการอบแห้งแพค
เบดวัสดุพรุนนี้สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (11) ซึง่ เป็ นพลังงาน
ความร้อนทีใ่ ช้ในการระเหยของความชืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายในวัสดุออกสูภ่ ายนอก
จะเห็นว่าในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50 oC 60 oC และ 70 oC นัน้
ในช่วงแรกของการอบแห้งพลังงานความร้อนทีใ่ ช้เป็ นประโยชน์จะมีคา่
สูงเนื่องจากวัสดุมคี วามชืน้ ภายในอยูม่ ากจึงทําให้เกิดการระเหยได้ด ี
และเมือ่ เวลาของกระบวนการอบแห้งมากขึน้ พลังงานความร้อนทีเ่ ป็ น
ประโยชน์จะน้อยลงเนื่องจากความชืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายในวัสดุน้อยลงทําให้
อัตราการระเหยของความชืน้ น้อยลงเป็ นผลมาจากความดันภายในวัสดุ
พรุนลดลง เมือ่ พิจารณาอุณหภูมขิ องลมร้อนทีต่ ่างกันจะพบว่าเมือ่
อุณหภูมขิ องลมร้อนสูงขึน้ ส่งผลให้พลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์มคี า่ สูง
เนื่องจากเมือ่ ลมร้อนมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ทําให้ความชืน้ ภายในวัสดุพรุน
สามารถระเหยได้ด ี

Exergy inf low − Exergyloss
Exergy inf low

250

(18)

5. ผลและวิ จารณ์
จากการทดลองการอบแห้งวัสดุพรุนด้วยลมร้อนเพื่อนําผลทีไ่ ด้มา
วิเ คราะห์พลัง งานและเอ็กเซอร์จขี องกระบวนการอบแห้งพบว่า การ
เปลี่ย นแปลงอุ ณ หภู ม ิข องวัส ดุ พ รุ น กับ เวลาในการอบแห้ง โดยมี
อุณหภูมลิ มร้อนทางเข้าห้องอบแห้งคงที่ 3 ระดับคือ 50 oC 60 oC และ
70 oC ความเร็วของลมร้อนเท่ากับ 2.5 m/s จะเห็นว่าเมือ่ เวลาในการ
อบแห้งมากขึ้นทําให้อุณหภูมขิ องแพคเบดวัสดุพรุนมีค่าเพิม่ ขึ้นด้วย
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รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 4 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

รูปที่ 6 การเปลีย่ นแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก และเอ็กเซอร์จ ี
ทีส่ ญ
ู เสียกับเวลาในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC
จากรูปที่ 7 เป็ นการเปลีย่ นแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก
และเอ็กเซอร์จที ส่ี ูญเสียกับเวลาในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 60oC
จะเห็นว่าความแตกต่างของเอ็กเซอร์จที ่ไี หลเข้า กับเอ็กเซอร์จที ่ไี หล
ออกมีค่ามากขึน้ เมื่อเทียบกับเอ็กเซอร์จที อ่ี ุณหภูมลิ มร้อน 50oC จึงทํา
ให้ เ อ็ ก เ ซอ ร์ จ ี ท่ี สู ญ เ สี ย มี ค่ า ม า ก ขึ้ น ด้ ว ย แ ต่ มี ค่ า ตํ่ า ก ว่ า ก า ร
เปลีย่ นแปลงเอ็กเซอร์จที อ่ี ุณหภูมลิ มร้อน 70oC
14
12
10
Exergy (kJ/kg)

รูปที่ 4 พลังงานทีใ่ ช้ประโยชน์ในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุน
ทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC 60 oC และ 70 oC
สํา หรับ อัต ราส่ว นพลัง งานที่เ ป็ น ประโยชน์ (EUR)
ของ
กระบวนการอบแห้งซึ่งเป็ นอัตราส่วนของพลังงานที่เป็ นประโยชน์ ใน
การระเหยของความชืน้ ทีอ่ ยู่ภายในวัสดุต่อพลังงานความร้อนทัง้ หมดที่
ป้อนเข้าสูก่ ระบวนการอบแห้ง ซึง่ สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (12)
จากรูปที่ 5 จะเห็นว่าในช่วงแรกของการอบแห้งประสิทธิภาพ
ของอัตราส่วนพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์จะมีค่าสูง เนื่องจากพลังงานงาน
ที่เ ป็ น ประโยชน์ ม ีค่ า มาก เพราะวัส ดุ ม ีก ารระเหยความชื้น ได้ด ี ใน
ขณะเดียวกันพลังงาน เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50 oC นัน้
ประสิทธิภาพของอัตราส่วนพลังงานที่เป็ นประโยชน์ จะมีค่า สูงกว่า ที่
อุณหภูมลิ มร้อน 60 oC และตํ่ากว่าทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 70 oC
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รูปที่ 7 การเปลีย่ นแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก และเอ็กเซอร์จ ี
ทีส่ ญ
ู เสียกับเวลาในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 60oC

5
T=50 °C

30

270 300

รูปที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั เวลา
ในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC 60oC และ 70oC

จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า
ทางออก และเอ็กเซอร์จที ่สี ูญเสีย มีค่า สูง ที่สุดเมื่อ เทียบกับลมร้อนที่
อุณหภูม ิ 50oC และ 60oC ตามลําดับ
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รูปที่ 8 การเปลีย่ นแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก และเอ็กเซอร์จ ี
ทีส่ ญ
ู เสียกับเวลาในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 70oC

Exloss (T=50 °C)

6

0
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25
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ในการหาเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก และเอ็กเซอร์จที ่สี ูญเสีย
ของกระบวนการอบแห้งนัน้ สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (14) ถึง
(17) ซึง่ ค่าของเอ็กเซอร์จนี นั ้ จะแปรเปลีย่ นไปกับอุณหภูมขิ องลมร้อนที่
ไหลเข้าของกระบวนการอบแห้งดังรูปที่ 6 ถึง 8
จากรูปที่ 6 เป็ นการเปลีย่ นแปลงของเอ็กเซอร์จที างเข้า ทางออก
และเอ็กเซอร์จที ส่ี ูญเสียกับเวลาในการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC
จะเห็นว่าเอ็กเซอร์จที ไ่ี หลเข้ามีค่าใกล้เคียงกับเอ็กเซอร์จที ไ่ี หลออกจึง
ทําให้เอ็กเซอร์จที ่สี ูญเสียมีค่าน้ อยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเอ็ก
เซอร์จที อ่ี ุณหภูมลิ มร้อน 60oC และ 70oC ตามลําดับ

300

ในการหาประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จนี นั ้ สามารถคํานวณได้จาก
สมการที่ (18) ซึง่ เป็ นอัตราส่วนของเอ็กเซอร์จที เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อเอ็ก
เซอร์จที งั ้ หมดทีไ่ หลเข้าของการอบแห้ง
จากการคํานวณประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จดี งั รูปที่ 9 จะเห็นว่าใน
ช่วงแรกของการอบแห้งนัน้ ประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จมี คี า่ ตํ่าเนื่องจาก
มี เ อ็ ก เซอร์ จ ี สู ญ เสี ย มาก และเมื่ อ เวลาในการอบแห้ ง มากขึ้ น
ประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จจี ะมีค่าสูงขึ้นด้วย เนื่องจากมีเอ็กเซอร์จ ี
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Exergy Efficiency (%)

สูญเสียมาก ซึง่ เอ็กเซอร์จที ส่ี ญ
ู เสียนัน้ เป็ นผลมาจากความแตกต่างของ
อุ ณ หภูมขิ องลมร้อนที่ไหลออกจากกระบวนการอบแห้ง กับอุ ณ หภู ม ิ
แวดล้อมมีค่าน้อย โดยทีป่ ระสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จจี ะแปรผกผันกับ
ประสิทธิภาพพลังงาน
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

T=50 °C
0

30

60

90

T=60 °C

T=70 °C

120 150 180 210
Drying Time (min)

240

270

300

รูปที่ 9 การเปลีย่ นแปลงของประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จกี บั เวลาในการ
อบแห้งทีอ่ ุณหภูมลิ มร้อน 50oC 60 oC และ 70 oC
ตารางที่ 1 ผลจากการคํานวณค่าพลังงาน
Time

T∞

E

EUR

T∞

E

EUR

T∞

(min)

(°C)

(%)

(°C)

(°C)

24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6

12.93
11.65
11.08
9.52
9.28
9.33
9.18
9.19
8.80
9.27
8.72
8.83
8.30
7.96
7.67
7.73
7.61
7.37
7.51
7.44

24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9
24.9

(J/s)
T=60°C
150.21
147.35
140.54
137.00
134.49
127.53
124.95
124.43
120.98
120.85
119.42
107.28
114.93
110.44
114.69
107.52
100.47
108.77
108.04
106.43

(%)

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300

(J/s)
T=50°C
117.80
113.47
105.35
90.11
87.54
88.29
85.87
87.14
83.22
87.74
83.27
83.34
78.79
75.97
72.82
73.05
71.80
69.35
70.90
70.95

9.36
9.22
8.80
8.59
8.46
8.03
7.88
7.86
7.66
7.66
7.58
6.83
7.32
7.04
7.31
6.84
6.44
6.95
6.92
6.81

25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3

E

EUR

(J/s)
T=70°C
188.69
188.81
195.50
198.81
189.50
194.14
189.61
195.86
182.43
183.37
200.56
194.83
192.14
182.27
171.66
167.90
157.44
168.88
165.41
156.92

(%)
15.35
15.24
15.48
15.80
15.19
15.46
15.24
15.59
14.66
14.80
15.81
15.40
15.28
14.65
13.91
13.49
12.83
13.67
13.46
12.81

Exo

7. กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุ นการวิจยั ในครัง้ นี้

ตารางที่ 2 ผลจากการคํานวณค่าเอ็กเซอร์จ ี
Time

EXi

Exloss

Exo

(min) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg)
T=60°C
15
7.62 1.62
6.00
30
7.50 1.45
6.05
45
7.19 1.33
5.87
60
7.14 1.14
6.00
75
7.09 1.10
5.99
90
7.14 1.11
6.02
105
6.99 1.08
5.91
120
7.16 1.10
6.06
135
7.12 1.05
6.07
150
7.13 1.11
6.03
165
7.24 1.06
6.19
180
7.10 1.05
6.05
195
7.16 1.00
6.16
210
7.24 0.97
6.27
225
7.17 0.93
6.25
240
7.12 0.93
6.19
255
7.10 0.91
6.19
270
7.07 0.88
6.19
285
7.11 0.90
6.21
300
7.23 0.90
6.33
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ηex

EXi

(%)

(kJ/kg)

78.71
80.72
81.56
84.07
84.45
84.38
84.59
84.62
85.24
84.48
85.40
85.19
86.06
86.64
87.10
87.00
87.19
87.58
87.36
87.49

13.11
13.28
13.70
13.62
13.43
13.57
13.37
13.58
13.37
13.28
13.79
13.74
13.59
13.37
13.20
13.37
13.08
13.22
13.10
13.03

Exloss

ηex

EXi

(kJ/kg) (kJ/kg)
T=70°C
9.98
3.12
10.14
3.14
10.42
3.28
10.29
3.32
10.27
3.16
10.33
3.24
10.21
3.16
10.31
3.27
10.33
3.04
10.23
3.05
10.43
3.36
10.47
3.27
10.38
3.21
10.33
3.04
10.34
2.86
10.57
2.81
10.46
2.62
10.40
2.81
10.35
2.75
10.42
2.61

(%)

(kJ/kg)

76.17
76.38
76.09
75.60
76.47
76.09
76.39
75.90
77.25
77.03
75.61
76.21
76.36
77.26
78.35
79.00
79.96
78.71
79.00
79.97

22.63
22.49
22.46
22.40
22.32
22.26
22.24
22.19
22.11
22.06
22.03
21.92
21.93
21.88
21.90
21.94
21.68
21.79
21.71
21.75

Exo

6. สรุป
ในการศึกษาการวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จขี องกระบวนการ
การอบแห้งวัสดุพรุนด้วยลมร้อน ในการนํ าผลที่ได้จากการทดลองมา
คํานวณและวิเคราะห์ผลสามารถสรุปได้ดงั นี้
จากการอบแห้งวัสดุพรุนมีน้ําหนักลดลงจาก 384 g ถึง 343 g ใช้
เวลาในการอบแห้ง 6 ชัวโมง
่
โดยใช้ประโยชน์ จากพลังงานตัง้ แต่
70.590 J/s ถึง 150.207 J/s ซึง่ พลังงานความร้อนทีใ่ ช้เป็ นประโยชน์ใน
การระเหยความชื้น ภายในแพคเบดวัส ดุ พ รุ น จะแปรเปลี่ย นไปตาม
อุ ณหภูมทิ ่ใี ช้ในการอบแห้ง เมื่ออุ ณหภูมทิ ่ใี ช้ในการอบแห้งมีค่ามาก
พลังงานความร้อนทีใ่ ช้จงึ มีค่ามาก ส่วนเอ็กเซอร์จที ่สี ูญเสียที่ไหลเข้า
และทางออกก็จะแปรเปลี่ยนไปกับอุณหภูมทิ ่ใี ช้ในการอบแห้งเช่นกัน
โดยทีเ่ อ็กเซอร์จที ไ่ี หลเข้าของห้องอบแห้งอยู่ระหว่าง 7.62 kJ/kg ถึง
22.63 kJ/kg เอ็กเซอร์จที ไ่ี หลออกมีค่าระหว่าง 6.00 kJ/kg ถึง 16.58
kJ/kg โดยทีเ่ อ็กเซอร์จสี ญ
ู เสียไปมีค่าระหว่าง 1.62 kJ/kg ถึง 6.05
kJ/kg ซึง่ ประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จขี องห้องอบแห้งมีค่า 73.26 % ถึง
87.47 % ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์มคี ่าลดลง และ
ประสิท ธิภ าพของเอ็ก เซอร์จ ีม ีค่ า เพิ่ม ขึ้น เมื่อ ใช้เ วลาในการอบแห้ง
เพิม่ ขึน้ ในการพิจารณาพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ เอ็กเซอร์จที ไ่ี หลเข้า
เอ็กเซอร์จ ีท่ไี หลออก และเอ็ก เซอร์จที ่สี ูญเสีย มีค่า เพิม่ ขึ้นเนื่ อ งจาก
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบแห้งเพิม่ ขึน้
เนื่องจากวัสดุพรุนมีโครงสร้างภายในทีซ่ บั ซ้อนมากในการระเหย
ของความชืน้ ซึง่ มีความสําคัญ เป็ นอย่างมากกับพลังงานจากภายนอกที่
ใช้ ใ นการระเหยของความชื้น ดัง นั น้ จึง เป็ น แนวทางในการศึก ษา
โครงสร้า งและองค์ป ระกอบของวัสดุพ รุนที่เ ป็ น ตัว แปรสํา คัญในการ
ออกแบบระบบการอบแห้งในอนาคตด้วยระบบทีใ่ ห้ความร้อนโดยตรง
และการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Exloss

ηex

(kJ/kg) (kJ/kg)
T=50°C
16.58
6.05
16.50
5.99
16.60
5.85
16.62
5.78
16.59
5.73
16.67
5.59
16.70
5.54
16.66
5.52
16.65
5.45
16.61
5.45
16.61
5.42
16.74
5.17
16.60
5.33
16.64
5.24
16.57
5.32
16.76
5.18
16.65
5.03
16.59
5.20
16.53
5.18
16.60
5.15

(%)
73.26
73.36
73.93
74.19
74.33
74.89
75.10
75.10
75.33
75.30
75.40
76.39
75.70
76.06
75.69
76.39
76.79
76.13
76.12
76.31

รายการสัญลักษณ์
A
พืน้ ที,่ (m2)
cp
ค่าความร้อนจําเพาะ, (kJ/kgK)
EUR อัตราส่วนพลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์, (%)
Ex
เอ็กเซอร์จ,ี (kJ/kg)
g
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก, (m/s2)
h
เอนทาลปี , (kJ/kgK)
J
ค่าคงทีข่ องจูลน์
m&
อัตราการไหลของมวล, (kg/s)
P
ความดัน, (kPa)
&
Q
ค่าความร้อนสุทธิ, (kJ/s)
s
เอนโทรปี จาํ เพาะ, (kg/kgK)
T
อุณหภูม,ิ (K)
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u
v
V
w
W&
z

พลังงานภายในจําเพาะ, (kJ/kJ)
ปริมาตรจําเพาะ, (m3/kg)
ความเร็ว, (m/s)
ความชืน้ จําเพาะ, (g/g)
พลังงานทีเ่ ป็ นประโยชน์, (J/s)
ขนาดของพิกดั , (m)

ตัวกํากับล่าง
a
อากาศ
da
อากาศแห้ง
dc
ห้องอบแห้ง
f
พัดลม
h
เครือ่ งกําเนิดลมร้อน
I
ทางเข้า
L
การสูญเสีย
mp
ความชืน้ ของผลิตภัณฑ์
o
ทางออก
sat
อิม่ ตัว
pb
แพคเบดวัสดุพรุน
@T
ทีอ่ ุณหภูมใิ ดๆ

5 Akpinar, E. K., 2004. “Energy and Exergy of Drying of Red
Pepper Slices in a Convective Type Dryer”. Int. Comm. Heat
Mass Transfer, Vol. 31, pp. 1165-1176.
6 Akipinar, E. K. AMidilli and Bicer, Y., 2005. “Energy and
Exergy of Potato Drying Process via Cyclone Type Dryer”.
Energy Conversion and Management. Vol. 46, pp. 25302552.
7 Bejan, A., 1988. “Advance Engineering Thermodynamics”,
John Wiley and Sons Inc., New York.
8 Ahern, J. E., 1980. “The Exergy Method of Energy System
Analysis”. John Wiley. New York.
9 Bejan, A., 1998, Advance Engineering Thermodynamics,
John Wiley and Sons Inc., New York.
10 A.E. Ahern, 1980, The Exergy Method of System Analysis,
John Wiley and Sons Inc., New York.

สัญลักษณ์กรีก
∞
สิง่ แวดล้อม
φ
ความชืน้ สัมพัทธ์, (%)
η Ex
ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จ,ี (%)
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอน
มวลสารในวัสดุพรุนหลายชั้น (ประกอบดวยอนุภาคของเม็ดแกว น้ํา
และอากาศ) ภายใต พ ลั ง งานไมโครเวฟโดยใช ก ฎของแลมเบิ ร ท
นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันที่สงผลตอการถายเท
มวลสาร ภายในวัสดุพรุนหลายชั้นในระหวางกระบวนการอบแหงอีก
ดวย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุ
พรุน ความถี่ไมโครเวฟและความหนาของชั้นวัสดุพรุนที่มีผลตอการ
ถายเทความรอน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนหลายชั้น ภายใต
พลั ง งานไมโครเวฟ จากผลการวิ จั ย พบว า การเปลี่ ย นแปลงขนาด
อนุภ าคในชั้น วัส ดุพ รุน (ขนาดของเม็ ดแก ว ) ความถี่ ไ มโครเวฟและ
ความหนาของชั้ น วั ส ดุ พ รุ น มี ผ ลต อ จลนพลศาสตร ข องการอบแห ง
โดยรวมเปนอยางมาก ซึ่งผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปเปน
ขอมูลพื้นฐานและประยุกตใชในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนภายใต
พลังงานไมโครเวฟไดเปนอยางดี
Abstract
In this paper, the heat and mass transfer under microwave
energy in multi-layered packed beds is investigated by
theoretically. The multi-layered packed beds composed of glass
beads, water and air. The model is developed based on the
Lambert’s law. However, the effect of gas pressure during drying
process was taken into consideration. Most importantly, this work
focuses on the influence of particle size in the layered structure
of porous media, frequency and thickness to predict heat and
mass transfer in multi-layer porous under microwave energy. The
results show that variations of particle size in the layered
structure of porous media, frequency and thickness a microwave
energy play an important role on overall drying kinetics.
Furthermore the result of this research conducted to application
for the microwave drying process of porous media.
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1. บทนํา
ในป จ จุ บั น มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ไ มโครเวฟมาประยุ ก ต ใ ช ใ นงาน
อุ ต สาหกรรมต า งๆ มากมาย เช น กระบวนการอบแห ง อาหาร
กระบวนการอบแหงวัสดุสิ่งทอ กระบวนการอบแหงเยือกแข็ง (Freeze
Drying Process) และกระบวนการวัลคาไนซยางพารา Metaxas [1]
และในปจจุบันนี้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการใหความรอนจาก
ไมโครเวฟมากขึ้น ดังเชนในรายงานการวิจัยของ Ayappa และคณะ [23], Li และคณะ [4] และ Clemens และคณะ [5] การวิเคราะห
กระบวนการถายเทมวลและความรอน 1 มิติในกระบวนการอบแหงวัสดุ
พรุน ไดมีการศึกษาโดย Gori และคณะ [6], Perkin และคณะ [7]และ
Tuner และคณะ [8] ซึ่งรูปแบบทั้งหลายที่ไดศึกษาผานมาลวนอยูบน
พื้นฐานของแลมเบิรท (Lambert’s Law) แตมักจะเนนไปที่การทดลอง
สําหรับงานวิจัยที่เนนสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะห
กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุนและทําใหทราบ
ถึ ง ข อ มู ล พื้ น ฐานของจลนพลศาสตร ข องกระบวนการอบแห ง ได แ ก
Turner และคณะ [9] ,Feng และคณะ [10] , Ni และคณะ [11] และจาก
งานวิจัยของ Ratanadecho และคณะ [12] พบวาวัสดุพรุนที่มีอนุภาค
ขนาดเล็กจะมีแรงดันคาพิลลารีสูงกวาทําใหใชเวลาในการอบแหงสั้น
กวาวัสดุพรุนที่มีอนุภาคขนาดใหญ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเหลานี้
เปนเพียงการศึกษาในวัสดุชั้นเดียว (Single Layered Materials)
เทานั้น สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาถึงวัสดุพรุนหลายชั้น (Multi Layered
Materials) ยังมีการศึกษากันนอย ซึ่งวัสดุพรุนหลายชั้นนั้นยกตัวอยาง
เชน ถนน ซีเมนต วัสดุชีวมวลตางๆ เปนตน โดย Ratanadecho และ
คณะ [13] ไดทํ าการทดลองและสรางแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรใน
ระบบสองมิติ เพื่อศึกษาอิทธิพลขนาดอนุภาค ความชื้นเริ่มตนและเวลา
การให ค วามร อ น ในกระบวนการอบแห ง วั ส ดุ พรุ น หลายชั้ น (ขนาด
อนุภาคแตละชั้นไมเทากัน) โดยใชไมโครเวฟทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผ ลที่ ไ ด จ ากแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร มี ค วาม
สอดคลองกับผลที่ไดจากการทดลองจริง แตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ใช
ทฤษฎีของแมกซเวลและไมไดศึกษาถึงอิทธิพลความถี่ไมโครเวฟและ
ความหนาของชั้นวัสดุพรุน
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นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ส ว นใหญ จ ะเน น การทดลองและศึ ก ษาการ
กระจายตั ว ของอุ ณ หภู มิ ความชื้ น และความดั น เป น ส ว นใหญ แต
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน (ขนาด
อนุภาคหรือรูพรุน) ความถี่ไมโครเวฟและความหนาของชั้นวัสดุพรุน
โดยใชกฎของแลมเบิรท (Lambert’s Law) ในการวิเคราะหการกําเนิด
ปริมาณความรอนภายในตอหนึ่งหนวยปริมาตร (Local Volumetric
Heat Generation) หรือความหนาแนนของพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูด
ซับในวัสดุนั้นยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งงานวิจัยนี้เปนการ
ขยายผลจากงานวิจัยของ Ratanadecho และคณะ [13] โดยงานวิจัยนี้
เป น การศึ ก ษาวิ เ คราะห ใ นเชิ ง ทฤษฎี อ ย า งสมบู ร ณ ใ นกระบวนการ
ถายเทความรอน มวลสารและความดันที่เกิดขึ้นในวัสดุพรุนหลายชั้น
(Multi-Layered
Porous) ภายใต พลั ง งานจากคลื่ น ไมโครเวฟใน
แบบจําลอง 1 มิติ และใชกฎของแลมเบิรทในการวิเคราะหการกําเนิด
ปริมาณความรอนภายในตอหนึ่งหนวยปริมาตรในวัสดุที่มีความยาวกึ่ง
อนันต (Semi
Infinite) โดยมุง เน นศึ กษาถึง อิ ทธิ พ ลของของการ
เปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน ความถี่ไมโครเวฟและความ
หนาของชั้นวัสดุพรุนที่มีผลตอจลนพลศาสตรของกระบวนการอบแหง
วัสดุพรุนหลายชั้น โดยวัสดุพรุนที่พิจารณาเปนแพคเบดสองชั้นที่ใชใส
เม็ดแกว 2 ขนาดไวดวยกันแตอยูคนละชั้น ดังนี้ 1. แพคเบด F-C และ
แพคเบด C-F โดยที่แพคเบด F-C คือ แพคเบดละเอียด (Fine Bed; F;
d=0.15 mm) อยูดานบนแพคเบดหยาบ (Coarse Bed; C; d=0.4 mm)
และ 2. แพคเบด C-F คือ แพคเบดหยาบ (Coarse Bed; C; d=0.4
mm) อยูดานบนแพคเบดละเอียด (Fine Bed;F;d=0.15mm) นอกจากนี้
ยังไดพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันที่สงผลตอการถายเทมวลสาร
ภายในวัสดุพรุนในระหวางกระบวนการอบแหงอีกดวย โดยผลลัพธจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการหาคําตอบดวยระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขโดยผานระเบียบวิธีไฟไนตวอลลุม (Finite Volume Method) ใน
การวิเคราะหจากแบบจําลองไดพิจารณาถึงสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร สมบัติการสงผาน สมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุพรุน
หลายชั้น (ซึ่งประกอบดวยอนุภาคของเม็ดแกว น้ํา และอากาศ) ซึ่ง
ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานตอการทํา
ความเขาใจกระบวนการอบแหงโดยใชพลังงานไมโครเวฟได รวมทั้งใช
ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติได

F-C;20-20cm, F-C;30-10cm, C-F;10-30cm, C-F;20-20cm, C-F;3010cm ตามลําดับ ยกตัวอยางเชนกรณี F-C;10-30cm หมายถึงแพคเบด
ละเอียด (F; d=0.15 mm) ที่มีชั้นความหนา 10 cm (δ1=10 cm) อยู
ดานบนแพคเบดหยาบ (C;d=0.4 mm) ที่มีความหนา 30 cm (δ2=30
cm) และกรณี C-F;10-30cm หมายถึงแพคเบดหยาบ (C; d=0.4 mm)
ที่มีชั้นความหนา 10 cm (δ1=10cm) อยูดานบนแพคเบดละเอียด
(F;d=0.15 mm) ที่มีชั้นความหนา 30 cm (δ2=30 cm) เปนตน ดัง
แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 แบบจําลองทางกายภาพสําหรับวิเคราะหกระบวนการ
ถายเทความรอน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนโดยใชไมโครเวฟ

รูปที่ 2 วัสดุพรุนหลายชั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนคาความหนา δ1: δ2
โดยคาการกําเนิดปริมาณความรอนภายในตอหนึ่งหนวยปริมาตร
(Local Volumetric Heat Generation) หรือความหนาแนนของพลังงาน
ไมโครเวฟที่ถูกดูดซับลดลงแบบเอกซโพเนนเซียลในวัสดุที่มีความยาว
กึ่งอนันต (Semi Infinite) ตามกฎของแลมเบิรท (Lambert’s Law)
สามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปนี้ [12]

∂P
2. วิธีการวิจัย
Q=−
dz = 2α P dz ⋅ 2π f ε (tan δ ) E 2 e −2αz
(1)
∂z
2.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
จากแบบจําลองทางกายภาพของกระบวนการถายเทความรอน โดยที่ α คือ คาคงทีก่ ารลดทอนของคลื่น (Attenuation Constant) ซึ่ง
มวลสารและความดันในวัสดุพรุนหลายชั้นภายใตพลังงานไมโครเวฟ ใน คํานวณไดจาก
กรณี 1 มิติ ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะทําการปอนคลื่นไมโครเวฟที่เปนคลื่น α = 2πf ε0ε r µ0 ( tan2 δ + 1 − 1) = 2πf ε r ( tan2 δ + 1 − 1) (2)
2
c
2
ระนาบ (Plane Wave) ใหกับแพคเบดของวัสดุพรุนหลายชั้น (แตละชั้น
ในงานวิจัยนี้กําหนดใหสมบัติไดอิเล็กตริก เปนฟงกชันของความชื้นและ
ประกอบดวย 3 เฟส คือ เม็ดแกว (Glass Beads) น้ําและอากาศ) ซึ่ง
อุณหภูมิ การวิเคราะหนั้นจะใชทฤษฎีการผสมผสานเชิงไดอิเล็กตริก
วัสดุพรุนที่พิจารณาเปนแพคเบดสองชั้นที่มีความยาว 40 cm ใชใสเม็ด
(Dielectric Mixing Theory) Wang and Schmugge [14] สวนคา
แกว 2 ขนาดไวดวยกันแตอยูคนละชั้น คือ แพคเบด F-C และแพคเบด
สัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนท (Loss Tangent Coefficient) ของแพคเบด
C-F โดยที่แพคเบดละเอียด (Fine Bed; F; d=0.15 mm ) และบน
สามารถแสดงไดในสมการตอไปนี้
แพคเบดหยาบ (Coarse Bed;C;d=0.4 mm) สําหรับการเปลี่ยนความ
ε ′′
(3)
tan δ =
หนา (δ) ของชั้นวัสดุพรุนแบงออกเปน 6 กรณีดังนี้ F-C;10-30 cm,
ε′
รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22
457

[×103]
d=0.15[mm]
d=0.4[mm]

pc [Pa]

10

5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 0.6
se [-]

0.7

0.8

0.9

1.0

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความดันคาพิวลารี ( Pc ) และ
ความอิ่มตัวประสิทธิผลของน้ํา ( se ) [12]
จากรู ป พบว า แพคเบดละเอี ย ด (d=0.15mm) จะมี ค วามดั น
คาพิวลารีและคาความอิ่มตัวประสิทธิผลของน้ําสูงกวาแพคเบดหยาบ
(d=0.4mm) เมื่อ se คือ คาความอิ่มตัวประสิทธิผลของน้ํา (Effective
Water Saturation) สําหรับคาสมบัติของการถายเทความชื้นในวัสดุ
พรุนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของการถายเทความชื้นในวัสดุพรุน [12]
ขนาดอนุภาค, d (mm.)
0.15 (F-bed)
0.4 (C-bed)

ความพรุน, φ (-)
0.385
0.371

การซึมผาน, K (m2 )
- 12

8.41×10
3.52×10- 11

รูปที่ 4 การเคลื่อนตัวของ
ความชื้ น และความดั น
คาพิวลารีภายในแพคเบด
[13]

2.1.1.การวิเคราะหการถายเทความรอน มวลสารและความดัน
(Analysis of Heat - Mass Transport and Pressure Gradient)
ในงานวิจัยครั้งนี้จะทําการวิเคราะหจากรูปที่ 1 ซึ่งกลไกสําคัญใน
การเคลื่อนยายความชื้นระหวางกระบวนการถายเทความรอนและมวล
สาร คือ เกรเดียนของความดันคาพิลลารีและแรงโนมถวงของโลกซึ่ง
อาจจะเสริมหรือหนวงการเคลื่อนตัวของของไหล ขณะที่เกรเดียนของ
ความดันยอยของการระเหยนั้นเกี่ยวของกับการไหลของไหล
2.1.2. สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation)
ปรากฏการณการถายเทความรอนภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุ รั ก ษ พลั ง งาน ซึ่ ง จะรวมเทอมของคา กํ า ลั ง การดู ดซั บ
พลั ง งานไมโครเวฟเข า ไปด ว ย เมื่ อ ทํ า การประยุ ก ตใ ช ก ฎของดาร ซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทความรอนในรูปแบบที่สมบรูณดังนี้

( ) ) ((

) ))

⎛∂
⎞
∂ ⎛ KKrg ⎛⎜ ∂Pg
∂ ⎛ ρ ⎞⎞⎞
− Hv ⎜ (ρv φ (1− s)) + ⎜ ρv
−
+ ρg gz ⎟ − ρg Dm ⎜ v ⎟⎟⎟ + Q
⎜ ∂t
⎜
⎟
∂z ⎜
∂z ⎜⎝ ρg ⎟⎠⎟⎟
µg ⎝ ∂z
⎠
⎝
⎠⎠
⎝

(4)
2.1.3. สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation)
ปรากฏการณการถายเทมวลสารภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุ รั ก ษ ม วลสํ า หรั บ น้ํ า ทั้ ง ในรู ป ของเหลวและไอน้ํ า โดย
พิ จารณาสมการเหลา นี้ ในลั ก ษณะ 1
มิติ และจากกฎของดาร ซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทมวลสารดังนี้
φ

⎡
∂
(s + Y v (1 − s )) + ∂ ⎢ KK rl
∂z ⎣ µ l
∂t

+ Yv

KK

โดยที่
สําหรับในกรณีของวัสดุพรุนหลายชั้นการเคลื่อนตัวของความชื้น
และความดันคาพิวลารีภายในแพคเบดสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 4 ซึ่ง
วัสดุพรุนหลายชั้นประกอบดวยแพคเบดละเอียด (Fine Bed; d=0.15
mm) และ แพคเบดหยาบ (Coarse Bed; d=0.4 mm) ดังรูป
สมมติฐานที่ใชในแบบจําลองของกระบวนการถายความรอน มวล
สารและความดันภายใตพลังงานไมโครเวฟ มีดังนี้
-วัสดุพรุนที่พิจารณาเปนชนิดคาพิลลารี (Capillary Porous Media)
และเปนวัตถุคงรูปไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นภายใน
-แพคเบดของวัสดุพรุนมีความสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส
-ที่บริเวณดานบนแพคเบดพิจารณาเปนขอบเขตเปด (มีการถายเท
ความรอนและมวล)
-การกระจายตั ว ของสนามไฟฟ า อุ ณ หภู มิ แ ละการเคลื่ อ นย า ย
ความชื้น จะพิจารณาใหอยูในระนาบ 1 มิติ
-วัสดุที่มีความยาวกึ่งอนันต (Semi Infinite) และการดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟในวั ส ดุ ล ดลงแบบเอกซ โ พเนนเซี ย ลตามกฎของ
แลมเบิรท (Lambert’s Law)

(

∂
∂
∂ ⎛ ∂T ⎞
ρ Cp T + ρl Cplwl + ρaCpa + ρvCpv wg T = ⎜λ ⎟
T
∂t
∂z
∂z ⎝ ∂z ⎠

µg

rg

∂ Pg
⎛ ∂ Pc
⎞
⎜⎜
−
+ g z ⎟⎟
∂z
⎝ ∂z
⎠

⎤
⎛ ∂ Pg
⎞
∂
⎜⎜ − ∂ z + ρ g g z ⎟⎟ − Y g D m ∂ z (W v )⎥ = 0
⎥⎦
⎝
⎠

ρg
Y
ρa
ρv
= Ya , v = Wv
= Yv ,
= Yg ,
ρl
Yg
ρl
ρl

2.1.4. สมการความดันรวม (Total Pressure Equation)
ปรากฏการณของความดันภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบายโดยใช
สมการอนุรักษมวลสําหรับอากาศ เมื่อทําการประยุกตใชกฎของดารซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) โดยสมมติใหกาซมี
สมบัติเปนกาซในอุดมคติ จึงสามารถจัดรูปใหมไดดังนี้
φ

⎡ KK rg
∂
{Ya (1 − s )} + ∂ ⎢Ya
µg
∂t
∂z ⎣⎢

⎛ ∂Pg
⎞
∂ ⎛⎜ ρ a ⎞⎟ ⎤
⎜−
⎟
⎜ ∂z + ρ g g z ⎟ − Y g D m ∂ z ⎜ ρ ⎟ ⎥ = 0
⎝
⎠
⎝ g ⎠ ⎦⎥

(6)
โดยที่

ρa
= Ya
ρl

2.1.5. เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่มตน
(Boundary and Initial Condition)
เงื่อนไขขอบเขต คือ เงื่อนไขสําหรับขอบเขตเปด (Open
Boundary) โดยเงื่อนไขขอบเขตสําหรับการแลกเปลี่ยนพลังงานและ
มวลที่ขอบเขตเปด สามารถเขียนไดดังสมการตอไปนี้
∂T
(7)
−λ
= hc (T − Ta )
∂z

ρ l wl + ρ v wv = h m (ρ v − ρ va )
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(5)

(8)
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พิจารณาเงื่อนไขขอบเขตที่ขอบเขตปด (Impermeable Surface) ซึ่งก็
คือขอบเขตที่ไมมีการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลเกิดขึ้น สามารถ
เขียนไดดังสมการตอไปนี้
∂w
∂T
(9)
=0
=0 ,

สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation)

(

⎛⎛
n +1 ⎞
⎛ ⎛ n +1
⎞ ⎞ ⎞⎟
n +1
⎛ n +1
⎜ ⎜ KKrl
⎜ ⎜ Pck +1 − Pck ⎞⎟ ⎜ Pgk +1 − Pgk ⎟
⎟ ⎟
−
+ gz ⎟ ⎟ ⎟
⎜⎜
⎜
⎜
⎟
⎟
⎜
1
z
z
µ
∆
∆
⎜
⎟ ⎟ ⎟
l
⎜⎜
⎠ ⎝
k + ⎝⎝
⎠
⎠
2
⎜⎜
⎟ ⎟
⎜⎜
⎛ ⎛ n +1
⎞⎟ ⎟
n + 1 ⎞ ⎛ P n +1 − P n +1 ⎞
gk −1 ⎟
⎜ ⎜ KKrl
⎟
⎜ ⎜ Pck − Pck −1 ⎟ ⎜ gk
⎟
+ gz ⎟⎟ ⎟
−
⎜⎜ − µ
⎟
⎟
⎟ ⎜
1 ⎜⎜ ⎜
z
z
∆
∆
⎟
l
⎠ ⎝
k − ⎝⎝
⎜⎜
⎠
⎠ ⎠⎟ ⎟
2
⎜⎝
⎟
⎜
⎟
⎛ KK
⎛ ⎛ P n +1 − P n + 1 ⎞
⎞ ⎞
⎜
rg
gk ⎟
⎜
⎟
⎜ ⎜ gk +1
⎟ ⎟
+
−
g
ρ
1 ⎜
g z⎟ ⎟
⎜
⎟
⎜⎜ ⎜
⎟
+
z
µ
∆
⎟
1
g
⎟
⎠
k+ ⎝ ⎝
⎠ ⎟
∆z ⎜ n + 1 ⎜
2
⎟
⎜+ Y ⎜
⎟
vk
⎜
⎜
⎟
⎛ ⎛ P n +1 − P n +1 ⎞
⎞⎟
KK
⎜
⎟
rg
gk
gk
−
1
⎜
⎜ ⎜
⎟
⎟+ρ g ⎟
g
z
⎜− µ
⎟
⎜
⎜⎜ − ⎜
⎟
⎟
⎟
∆z
⎟⎟
1
g
⎜
⎜
⎟
⎠
k− ⎝ ⎝
⎠
2
⎝
⎠
⎜
⎟
⎜
n +1
n +1 ⎞ ⎞ ⎟
⎛ n + 1 ⎛ W n + 1 − W n +1 ⎞
⎛
n
+
1
n
+
1
−
W
W
⎜
⎜
vk ⎟
vk −1 ⎟ ⎟ ⎟
⎜ vk
⎜ vk +1
−D
1
⎜ − Ygk ⎜⎜ Dmk + 1 ⎜
⎟ ⎟⎟ ⎟
⎟
mk − ⎜
∆z
∆z
⎠⎠⎟
⎝
⎠
⎝
⎜
2
2
⎝
⎜
⎟
⎝
⎠
=0

∂z

∂z

ตารางที่ 2 ขอมูลสําหรับสมบัติทางกายภาพทางความรอน
และสมบัติไดอิเล็กตริก [12]
ε 0 = 8.85419 x 10 12 [F/m ]

µ 0 = 4.0π x 10 -7 [H/m ]

ε ra = 1.0

ε rp = 5.1

µ ra = 1.0

µ rp = 1.0

µ rl = 1.0

tan δ p = 0.01

tan δ a = 0.0
3

ρa = 1.205[ kg / m ]

ρ

p

= 2 ,500 [ kg / m 3 ]

ρ l = 1 ,000 [ kg / m 3 ]
C pa = 1.007 [ kJ /( kg ⋅ K )]

C pp = 0.80 [ kJ /( kg ⋅ K )]

C pa = 4.186 [ kJ /( kg ⋅ K )]

λa [W /( m ⋅ K )]

สมการความดันรวม (Total Pressure Equation)
Tair = 30 C

htc = 15[W /( m2 ⋅ K )]

hr = 0.58[ m / s )]

2.2. วิธีการหาผลเฉลย
จากสมการถ ายเทความร อน มวลสารและความดัน ดังแสดงใน
สมการที่ (4) ถึงสมการที่ (6) ก็ไดทําการประยุกตใชระเบียบวิธีไฟไนต
วอลลุม (Finite Volume Method) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่อาศัย
การอินทิเกรตสมการอนุรักษบนปริมาตรควบคุม (Control Volume)
โดยแบงขอบเขตของปญ หาที่สนใจออกเปนปริมาตรควบคุ มย อ ย ๆ
จํานวนมาก แตละปริมาตรควบคุมจะลอมรอบโหนด (Node) ซึ่งเปน
ตําแหนงที่แสดงคาเฉลี่ยของปริมาณตาง ๆ ในปริมาตรควบคุมนั้น ผล
จากการอินทิเกรตสมการอนุพันธนี้ ก็จะไดสมการพีชคณิตของแตละ
ปริมาตรควบคุมที่มีตัวแปรเปนคาของปริมาณใดๆ บนโหนดในปริมาตร
ควบคุมนี้ ตัวอยางสําหรับกรณีตําแหนงโหนดภายใน (Internal Node)
จะไดสมการไฟไนตวอลลุมไดดังนี้
สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation)
(ρC p ) av

+

ρl C pl
∆z

)

(

φ
n+1(1−sn+1)−Yn (1−sn ))
(1−sir)(Yak
ek
ak
ek
∆t

0

Initial saturation ( s ) = 0.6
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n+1 n+1
n+1
n+1
(wgk
Tk − wgk
−1Tk −1 )
∆z
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⎠
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λ p = 1.0[ W /( m ⋅ K )]

λl = 0.610[W /( m ⋅ K )]

n+1 n+1
n
(ρC p ) Tk
Tk − (ρC p ) Tk
Tkn

)

φ
n
n +1
n
n +1
( 1 − sir ) ( sek
) + ( Yvkn +1( 1 − sek
) − Yvkn ( 1 − sek
))
− sek
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Calculation of Tem perature ( T )

Dielectric Properties

Calculation of Pressure ( P )

Calculation of Q

Calculation of M oisture ( s )

No

Results

Sol. Converge

END

Yes
t = t m ax

(10)

No

Yes
Results
END

รูปที่ 5 รายละเอียดวิธีการคํานวณ
สําหรับกระบวนการทางระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
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จากรายละเอียดในรูปที่ 5 นั้นเริ่มตนจากการปอนสมบัติตางๆ
ของวัสดุดังที่แสดงในตารางที่2 ที่รวมถึงสมบัติเชิงความรอนที่สภาวะ
เริ่ ม ต น (t = 0) และเมื่ อ ได ค า ผลเฉลยของสมบั ติ ท างความร อ นที่
สภาวะเริ่มตนแลว จะทําการวิเคราะหที่ชวงเวลาถัดไป โดยการคํานวณ
คาการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (Q) และนํามาหาผลเฉลยของความชื้น
(s) อุณหภูมิ (T) และความดัน (P) จากนั้นทําการตรวจสอบคาที่ไดวามี
คานอยกวาคาความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไวหรือไม ถามีคามากกวาคา
ความคลาดเคลื่อนที่มากสุดที่ยอมรับไดในกระบวนการทําซ้ํา (คือ
10 −8 ) จะทําการวนกลับไปทําซ้ํา ณ เวลาเดิม แตถามีคานอยกวาคา
ความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไว ก็จะเขาสูกระบวนการคํานวณที่ชวงเวลา
ถั ด ไป กระบวนการคํ า นวณจะดํ า เนิ น ซ้ํ า ไปเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง ถึ ง
ช ว งเวลาสุ ด ท า ยของกระบวนการที่ กํ า หนด (t = tmax ) ก็ จ ะสิ้ น สุ ด
กระบวนการคํานวณ
3. ผลวิจัยและวิจารณผล
ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนและมวล
สารในวัสดุพรุนหลายชั้นซึ่งในแตละชั้นประกอบดวย 3 เฟส คือ เม็ด
แกว (Glass Beads) น้ําและอากาศ โดยปอนคลื่นไมโครเวฟใหกับ
แพคเบดของวัสดุพรุนหลายชั้นและเกิดการดูดซับคลื่นไมโครเวฟใน
วั ส ดุ แ ละเปลี่ ย นเป น พลั ง งานความร อ น ดั ง ที่ แ สดงแบบจํ า ลองทาง
กายภาพในรูปที่ 1 ซึ่งไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง
ที่ นํ า เสนอ โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บผลการทํ า นายกั บ งานวิ จั ย ของ
Kaviany [15] ที่สภาวะเงื่อนไขในกรณีการอบแหงดวยการพาความ
รอนและสมบัติวัสดุเหมือนกัน พบวาใหผลที่สอดคลองกันดังแสดงในรูป
ที่ 6 ยกเวนคาความชันตอนปลายในชวงเวลาที่ 114 min ซึ่งมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ซึ่งความแตกตางอาจเกิดจากความละเอียด
ของจํานวนกริดที่ใชในการคํานวณและสมบัติเชิงความรอนของวัสดุที่ใช
ในการคํานวณ อยางไรก็ตาม ถือไดวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่
พัฒนาขึ้นในงานวิจัย นี้ มีค วามถูกตองและสามารถนํา ไปใชวิ เคราะห
ปญหาได ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหผานแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ในเงื่อนไขขอบเขตและสภาวะที่ศึกษาดัง แสดงในรูปที่ 7 ถึงรูปที่ 18
ตามลําดับ
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3.1 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน
จากรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการดูดกลืนพลังงาน
(Absorbed Energy) หรือคากําลังการดูดซับไมโครเวฟ (Microwave
Power Absorbed) กับระยะความลึกของแพคเบดที่สภาวะความชื้น
เริ่ ม ต น ที่ 0.6 ความเข ม ของสนามไฟฟ า 4,200V/m และความถี่
ไมโครเวฟที่ 2.45 GHz ในกรณีแพคเบด F-C และแพคเบด C-F โดยที่
แตละชั้นของแพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm)ทั้งสองกรณี
ผลการศึกษาพบวาในชวงระยะ 0 ถึง 20 cm แพคเบด F-C มีอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานสูงกวาแพคเบด C-F อยางเห็นไดชัดเนื่องจากแพคเบด
F-C มีแพคเบดละเอียด (F;d=0.15 mm) อยูที่ดานบน (ระยะ 0 ถึง 20
cm) จึง สามารถดู ด กลืน พลั ง งานได มากเนื่ อ งจากปริ มาณน้ํ า ภายใน
โครงสรางของแพคเบดละเอียดโดยเฉลี่ยมีคามากกวาแพคเบดหยาบ
(C;d=0.4 mm) สงผลทําใหสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนท ( tan δ ) มีคาสูง
ทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานมากตามไปดวยดังแสดงในสมการที่ (1)
แตเมื่อเวลาผานไปความแตกตางของอัตราการดูดกลืนพลังงานในแตละ
กรณีนอยเนื่องจากมีปริมาณความชื้นลดลงและคาสัมประสิทธิ์ลอสแทน
เจนทลดลง ทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานลดลง อยางไรก็ตามในที่
ระยะความลึกมากๆ (ชวง 25-40 cm) อัตราการดูดกลืนพลังงานมีคา
นอยมากในทั้ง 2 กรณี เนื่องจากแพคเบดมีความหนามากกวาคาความ
ลึกในการทะลุทะลวง (Penetration Depth, DP ≈ 24cm ) [16] จึงทําให
การดูดซับพลังงานไมโครเวฟสามารถขยายไปไดนอย ดังนั้นอุณหภูมิที่
เกิ ด ขึ้ น จึ ง มี ค า สู ง ในช ว งระยะ 0 ถึ ง 20 cm และจากนั้ น ก็ ล ดลง
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 8 ประกอบกับแพคเบดละเอียด (F) มีความ
ดันคาพิลลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (C) ซึ่งมีความดันคาพิลลารีนอย
กวาดังแสดงในรูปที่ 3ทําใหสามารถไลความชื้นที่ภายในแพคเบด F-C
ไดดีกวาแพคเบด C-F ดังแสดงในรูปที่ 9 และพบวาภายในแพคเบดมี
การกระจายของความชื้ น ไม ต อ เนื่ อ งเป น เพราะความแตกต า งของ
อนุ ภ าคที่ มีขนาดไม เ ทา กั น โดยเฉพาะที่ บริ เ วณรอยต อจะมีค วามชื้ น
แตกตางกันมากเนื่องจากมีคาสมบัติไดอิเล็กตริกตางกันและมีปริมาณ
น้ําภายในโครงสรางของแพคเบดโดยเฉลี่ยตางกัน (รูปที่ 3) ประกอบ
กับอิทธิพลของแรงโนมถวงก็มีสวนที่ทําใหความชื้นบางสวนยังคงถูก
หน ว งไว ที่ ด า นล า งของแพคเบด จากรู ป ที่ 10 แสดงความสั ม พั น ธ
ระหวางความดันกับระยะความลึกของแพคเบดพบวาความดันจะมีคา
เขาใกลความดันบรรยากาศที่บริเวณผิวแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นที่ความลึก
แพคเบดมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณผิวรอยตอในกรณีแพคเบด C-F
และมีคาลดลงเมื่อเวลาการอบแหงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแพคเบด
ละเอียดจะมีคาความดันคาพิวลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (ดังรูปที่ 4)
อยางไรก็ตามที่ชวงเวลาทายกระบวนการ (10 hr.) ที่ระยะประมาณ 23
ถึง 33 cm คาความดันจะมีคาต่ํากวาความดันบรรยากาศ ที่เปนเชนนี้
เพราะบริเวณดังกลาวน้ําพยายามแยกตัวออกไปจากชองวางทําใหเปน
การเพิ่มปริมาตรของเฟสกาซ ในทํานองเดียวกันทําใหความดันยอย
ของอากาศบริเวณนั้นต่ําลงสงผลทําใหความดันรวมนี้ต่ําลงไปดวย

(ก)
(ข)
รูปที่ 6 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกตามเวลาที่ไดรับความรอน
ก. ผลการคํานวณจาก Kaviany [15]
ข. ผลการคํานวณจากการใชแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้
460
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รูปที่ 7 อัตราการดูดกลืนพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟกับ
ระยะความลึกของแพคเบดโดยเปลีย่ นขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน
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รูปที่ 8 การกระจายอุณหภูมิกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน
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รูปที่ 9 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน
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รูปที่ 10 ความดันกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน
3.2 อิทธิพลของความถี่ไมโครเวฟ
จากรูปที่ 11 ความสัมพันธระหวางอัตราการดูดกลืนพลังงานกับ
ระยะความลึกของแพคเบดที่สภาวะความชื้นเริ่มตนที่ 0.6 ความเขม
ของสนามไฟฟ า 4,200V/m และแพคเบด F-C เมื่ อ แต ล ะชั้ น ของ
แพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm) โดยเปลี่ยนความถี่ของ
คลื่นไมโครเวฟที่ 2.45 GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวาอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานกรณีที่ความถี่สูง (5 GHz) มีความแตกตางกันกับที่ทาย
กระบวนการเปนอยางมาก เนื่องจากในชวงเริ่มแรกของกระบวนการนั้น
มี ป ริ ม าณความชื้ น และค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ล อสแทนเจนท ( tan δ ) สู ง
ประกอบกับคลื่นไมโครเวฟมีคาสูงจะทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานสูง
ดั งแสดงในสมการที่ (1) จึง ทําให เ กิ ดความร อนสูง ดั ง นั้ นอุ ณ หภู มิ ที่
เกิดขึ้นจึงสูงตามไปดวยดังรูปที่ 12 แตเมื่อเวลาผานไปความแตกตาง
ของอัตราการดูดกลืนพลังงานในแตละความถี่นอยเนื่องจากมีปริมาณ
ความชื้นลดลงและคาสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนทลดลง ทําใหอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานลดลง อยางไรก็ตามที่ระยะความลึก 12 ถึง 24 อัตรา
การดูดกลืนพลังงานที่ความถี่ต่ํากวา (2.45GHz) กลับมีคาสูงกวากรณีที่
ความถี่สูง (5GHz) เล็กนอย เนื่องจากกรณีที่คาความถี่ต่ําจะมีคาความ
ยาวคลื่นมากกวา และพบวาที่ระยะความลึกมากๆ (ชวง 25 ถึง 40cm)
อัตราการดูดกลืนพลังงานมีคานอยมากในทั้ง 2 กรณี เนื่องจากแพคเบด
มีความหนามากกวาคาความลึกในการทะลุทะลวง ( DP ) เมื่อพิจารณา
การกระจายความชื้น (รูปที่ 13) พบวาความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคา 5
GHz สามารถไลความชื้นไดมากกวาที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคา
2.45 GHz เนื่องจากการที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคาสูงจะทําให
อัตราการดูดกลืนพลังงานสูง ดังแสดงในสมการที่ (1) ทําใหเกิดความ
รอนสูงขึ้น และพบวาความชื้นที่บริเวณรอยตอมีสูงทั้งนี้เนื่องจากเกิด
การขั บ เคลื่ อ นของความชื้ น บริ เ วณกึ่ ง กลางของแพคเบดไปยั ง ผนั ง
ดานขางทั้งสองอยางมีนัยสําคัญทั้งภายใตอิทธิพลของแรงดันคาพิลลารี
และการแพรกระจายของไอทั้งนี้ความชื้นบริเวณตอนลางของแพคเบด
ยังคงมีมากกวาบริเวณอื่นเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงโนมถวง จากรูป
ที่ 14 แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความดั น กั บ ระยะความลึ ก ของ
แพคเบด พบวาความดันจะมีคาเขาใกลความดันบรรยากาศที่บริเวณผิว
แล ว ค อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ค วามลึ ก แพคเบดมากขึ้ น จนถึ ง บริ เ วณใกล ๆ
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รูปที่ 14 ความดันกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความถีข่ องคลื่นไมโครเวฟ
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รูปที่ 11 อัตราการดูดกลืนพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟกับ
ระยะความลึกของแพคเบดโดยเปลีย่ นความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ
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รูปที่ 12 การกระจายอุณหภูมิกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความถีข่ องคลื่นไมโครเวฟ
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รูปที่ 13 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความถีข่ องคลื่นไมโครเวฟ
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1.030

Pressure, P [kPa]

รอยตอจากนั้นคาความดันจะมีคาต่ํากวาความดันบรรยากาศเล็กนอย
เมื่อเวลาการอบแหงเพิ่มมากขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะบริเวณดังกลาวน้ํา
พยายามแยกตัวออกไปจากชองวางทําใหเปนการเพิ่มปริมาตรของเฟส
กาซ ในทํานองเดียวกันทําใหความดันยอยของอากาศบริเวณนั้นต่ําลง
สงผลทําใหความดันรวมนี้ต่ําลงไปดวย

40

3.3 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นวัสดุพรุน
ในสวนนี้เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความหนา
ของชั้นวัสดุพรุน โดยทําการเปลี่ยนความหนา (δ1และδ2ตามลําดับ)
ของแพคเบดละเอียดกับแพคเบดหยาบเปน 10-30 cm, 20-20 cm,
30-10 cm ทั้งในกรณีแพคเบค C – F และแพคเบด F-C ตามลําดับ ซึ่ง
แสดงการกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบดที่ความถี่ 2.45
GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวาในกรณีที่แพคเบดละเอียดอยู
ดานลาง แพคเบดหยาบ (แพคเบด C – F) ซึ่งไดแสดงไวในดังรูปที่ 15
และรูปที่ 16 ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีที่
ชั้นแพคเบดหยาบอยูดานบนนั้น พบวาในกรณี C-F;20-20cm แตละชั้น
ของแพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm) จะสงผลทําใหการ
กระจายความชื้นโดยเฉลี่ ยภายในแพคเบดมีป ระสิ ทธิภาพดี กวา เมื่ อ
เที ย บกั บ ความหนาของชั้ น แพคเบดหยาบในกรณี อื่ น ๆ เนื่ อ งจาก
ความชื้นภายในชั้นแพคเบดละเอียดจะมีคาสูงกวาชั้นที่มีแพดเบดหยาบ
ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลของชั้นแพคเบดละเอียดซึ่งมีความดันคาพิลลารี
มากกวา (ตามที่อธิบายปรากฏการณไวในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4)
ประกอบกับอิทธิพลของแรงโนมถวง สงผลทําใหน้ําจากชั้นแพคเบด
หยาบเคลื่อนที่ไปยังชั้นแพคเบดละเอียดและการมีชั้นแพคเบดหยาบอยู
ดานบนจะหนวงการเคลื่อนที่ของน้ําไปยังที่ผิวของแพคเบดในระหวางที่
กระบวนการอบแหงดําเนินไป จึงสามารถไลความชื้นที่ภายในแพคเบด
ได ดี ก วา กรณีค วามหนาอื่ น นอกจากนี้ ยั ง พบว า อิ ท ธิ พ ลของความถี่
ไมโครเวฟที่ใชมีผลนอยมากในกรณีแพคเบด C-F สําหรับในกรณีของ
แพคเบด F-C ไดแสดงไวดังรูปที่ 17 ถึงรูปที่ 18 ซึ่งเปนกราฟการ
กระจายความชื้นโดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด
F-C ที่ความถี่ 2.45 GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวากรณี F-C;1030cm ที่ชั้นของแพดเบดละเอียดมีความหนา 10cm (δ1=10cm) จะ
สงผลทําใหการกระจายความชื้นโดยเฉลี่ยภายในแพคเบดสม่ําเสมอกวา
เมื่อเทียบกับความหนาของชั้นแพคเบดละเอียดในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพราะ
แพคเบดละเอียด (F) มีความดันคาพิลลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (C)
ซึ่งมีความดันคาพิลลารีนอยกวาดังแสดงในรูปที่ 4 ทําใหสามารถไล
ความชื้นที่ภายในแพคเบดไดดีกวากรณีชั้นความหนาอื่น นอกจากนี้ยัง
พบวาอิทธิพลของความถี่ไมโครเวฟสงผลอยางมีนัยสําคัญกับการไล
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ความชื้นโดยเฉพาะกรณี F-C;10-30cm ชั้นแพดเบดละเอียดมีความ
หนา 10cm (δ1=10cm) ซึ่งจะทําใหกระจายความชื้นโดยเฉลี่ยภายใน
แพคเบดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับกรณีอื่นๆ
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0.8

Saturation ,s [-]

0.7
1
C-F;10-30 [cm]
C-F;20-20 [cm]
C-F;30-10 [cm]

0.9

1 hr
10 hr

Saturation ,s [-]

0.8

0.6
0.5
0.4

0.7

0.3

0.6

0.2

0.5

0.1

0.4

0

S in= 0.6
Ein= 4,200 V/m
f = 5 GHz
0

0.3
0.2

10

15

20
Depth [cm]

25

30

35

40

รูปที่ 18 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด F-C
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รูปที่ 15 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด C-F
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รูปที่ 16 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด C-F
1
F-C;10-30 [cm]
F-C;20-20 [cm]
F-C;30-10 [cm]

0.9

1 hr
10 hr

0.8

4. สรุป
จากการศึกษา พบวาความชื้นภายในชั้นแพคเบดละเอียดจะมีคา
สู ง กว า ชั้ น ที่ มี แ พดเบดหยาบทั้ ง นี้ เ ป น เพราะอิ ท ธิ พ ลของความดั น
คาพิ ล ลารี ใ นชั้ น แพคเบดละเอี ย ดมี ม ากกว า ส ง ผลทํ า ให น้ํ า จากชั้ น
แพคเบดหยาบเคลื่อนที่ไปยังชั้นแพคเบดละเอียดและการมีชั้นแพคเบด
หยาบอยูดานบนจะหนวงการเคลื่อนที่ของน้ําไปยังที่ผิวของแพคเบดใน
ระหวางที่กระบวนการอบแหงดําเนินไป ประกอบกับอิทธิพลของแรง
โนมถวง จึงกลาวไดวากระบวนการอบแหงแพคเบด C-F จะดําเนินไป
อย า งไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ เที ย บกั บ กรณี อื่ น ๆ และเมื่ อ ใช ค ลื่ น
ไมโครเวฟที่มีความถี่สูงจะมีอัตราการดูดกลืนพลังงานสูงเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงสนามไฟฟามากกวา แตอยางไรก็ตามพบวาอิทธิพลของ
ความถี่ ไ มโครเวฟที่ ใ ช มี ผ ลน อ ยมากในกรณี แ พคเบด C-F แต จ ะมี
อิทธิพลสูงในกรณีแพคเบด F-C สําหรับกรณีอิทธิพลของความหนาของ
ชั้นแพคเบดพบวากรณี F-C;10-30cm ชั้นแพดเบดละเอียดอยูดานบน
และมีความหนา 10 cm (δ1=10cm) สงผลทําใหการกระจายความชื้น
โดยเฉลี่ยภายในแพคเบดสม่ําเสมอกวาเมื่อเทียบกับความหนาของชั้น
แพคเบดในกรณีอื่นๆ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานที่ใช
ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติและอาจจะเปนประโยชนตอผูที่
จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุ
พรุนสําหรับการวิเคราะหในกรณีอื่นๆ อีกดวย

Saturation ,s [-]
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5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุน
วิจัยในครั้งนี้

0.5
0.4
0.3
0.2

S in= 0.6
Ein= 4,200 V/m
f = 2.45 GHz

0.1
0
0

5

10

15

20
Depth [cm]

25

30

35

รูปที่ 17 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด F-C

40

รายการสัญลักษณ
2
Dm = effective molecular mass diffusion (m /s)
= water saturation
S
=
penetration depth (m)
Dp
T
Hv

= temperature (°C)
= specific heat of vaporization (J/kg)
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c
E
t

Q
f

P

p
•

n

w
λ
k
tan δ

φ

g
ρ

ε

µ
ε′

µl
ε′

µg

hc
hm

= velocity of light (m/s)
= electric field intensity (V/cm)
= time (s)
= microwave power absorbed term (W/m3)
= frequency (GHz)
= microwave power (W)
= pressure (Pa)
= phase change term (kg/m3s)
= velocity (m/s)
= effective thermal conductivity (W/mK)
= permeability (m2)
= loss tangent coefficient
= Porosity
= gravitational constant (m/s2)
= density (kg/m3)
= complex permittivity (F/m)
= magnetic permeability (H/m)
= permittivity or dielectric constant
= dynamic viscosity of liquid (Pa s)
= dielectric loss factor
= dynamic viscosity of gas (Pa s)
= heat transfer constant (W/ m2K)
= mass transfer constant (W/ m2K)

Subscripts
0 = free space
a = air
c = capillary
g = gas
x = coordinate axis[m]

p = particle
r = relative
v = water vapor
l = liquid water
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนออิทธิพลของการสอดใสแผนใบบิดคูอันสงผลตอ
พฤติกรรมการถายเทความรอนและแฟคเตอรความเสียดทานในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน ในการทดลองแผนบิดคูไดถูกนํามาติดตั้งในทอ
ทดสอบสําหรับสรางการไหลหมุนควงคูขนานเพื่อเพิ่มอัตราการถายเท
ความรอน ทอทดสอบใชทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
(D) 47 มิลลิเมตร ยาว (L) 1,500 มิลลิเมตร และมีความหนาผนังทอ (t)
1.5 มิลลิเมตร ในการทดลองอากาศอุณหภูมิหองไหลผานทอทดสอบที่
มีการใหความรอนอยางคงที่ตลอดบริเวณผิวทอในชวงตัวเลขเรยโนลด
ระหว า ง 4,000 และ 21,000 โดยได ทํา การสอดใสแ ผน บิ ดคู ใ นท อ ที่
อัตราสวนระยะบิดสองขนาดคือ y/w = 4.0 และ 5.0 จากผลการทดลอง
พบวาทอที่ติดตั้งแผนบิดคูจะสงผลใหอัตราการถายเทความรอนและคา
แฟคเตอรความเสียดทานสูงมากกวาทอเปลาที่สอดใสและไมสอดใส
แผนบิดเดี่ยว ทั้งนี้สหพันธที่ไดจากการทดลองทั้งในรูปของตัวเลขนัส
เซลส แ ละแฟคเตอร ค วามเสี ย ดทานสํ า หรั บ ในการทํ า นายอั ต ราการ
ถายเทความรอนและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได
ถูกนําเสนอบทความฉบับนี้
คําสําคัญ: การไหลหมุนควง: แผนใบบิดคู: ความเสียดทาน: การเพิ่ม
การถายเทความรอน
Abstract
In this paper, the influence of twin twisted-tapes on the heat
transfer rate and friction factor behaviors in a heat exchanger is
investigated. In the experiments, the twin twisted-tapes were
inserted in the test tube with a view to generate twin swirling
flows. The copper test tube has a length of 1,500 mm (L), 47 mm
in diameter (D) and 1.5 mm tube thickness (t). In the

experiments, the air was used as the working fluid and flow
through a uniform heat flux tube in a range of Reynolds number
between 4,000 and 21,000. The twin twisted-tapes were inserted
in two twist ratios; y/w = 4.0 and 5.0. From the experimental
results, the tube with twin twisted-tapes creating twin strongly
swirling flows which provide higher heat transfer rate and friction
factor than that the plain tube with/without typical twisted tape. In
addition, the proposed correlations from the present experimental
data for prediction the Nusselt number and friction factor in a
heat exchanger have also presented in this paper.
Keywords: Swirl flow: Twin twisted tapes: Flow friction: Heat
transfer enhancement
1

บทนํา
ทศวรรษที่ผานมาถึงปจจุบันความตองการที่จะลดการใชพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการนําพลังงานไปใชมีเพิ่มมากขึ้น โดยใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีอุปกรณที่ใชพลังงานมากเชน
หมอไอน้ํา เครื่องทําความเย็น และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิด
ตางๆ ดังนั้นจึงมีความตองการที่จะทําการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิต โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนคือการเพิ่มอัตราการถายเทความรอน
หรือสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน ซึ่งจุดมุงหมายของวิธีการเพิ่มการ
ถายเทความรอนเพื่อลดขนาดและตนทุนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน โดยทั่วไปวิธีการเพิ่มการถายเทความรอนสามารถทําไดสองวิธีคือ
วิธีแรกเปนการเพิ่มการถายเทความรอนโดยวิธี active วิธีที่สองเปน
การเพิ่มการถายเทความรอนแบบ passive หนึ่งในวิธี passive คือ
เทคนิคการสรางการไหลแบบหมุนควง (swirl flow device) โดย
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สามารถแบงออกไดเปนสองกลุม กลุมแรกเปนการสรางการไหลหมุน
ควงในชวงตนทอ (decaying swirl flow) กลุมที่สองเปนการสรางการ
ไหลแบบหมุนควงตอเนื่อง (continuous swirl flow) บทความฉบับนี้
มุงเนนถึงการศึกษาคุณลักษณะการเพิ่มการถายเทความรอนดวยวิธี
passive โดยการสรางการไหลแบบหมุนควงอยางตอเนื่องตลอดแนว
การไหลในทอที่มีการติดตั้งแผนใบบิด โดยทําการศึกษาผลกระทบของ
การติดตั้งแผนใบบิดในทอกลมตอพฤติกรรมการถายเทความรอน และ
ความเสียดทานในทอแลกเปลี่ยนความรอน ปจจุบันเทคนิคการสราง
การไหลหมุ น ควงในท อ โดยการสอดใส แ ผ น บิ ด เป น ที่ นิ ย มมากใน
อุตสาหกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอซอนกันเนื่องจากเปน
วิธีที่ไมตองนําพลังงานจากภายนอกมากระตุนในการเพิ่มการถายเท
ความรอน ขณะเดียวกันมีราคาที่ถูก การสรางและติดตั้งงาย การดูแล
รักษาที่ประหยัด และที่สําคัญสามารถใหคาอัตราการถายเทความรอนที่
สูงขณะที่มีการสูญเสียความดันที่ต่ํา
ในป 1996 Klaczak [1] ศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยการสอดใสแผนบิดเฉพาะชวงตนทอ ซึ่ง
ทําใหเกิดการไหลหมุนควงชวงสั้นๆ ที่บริเวณตนทอและคอยๆเสื่อม
สลายไปตามความยาวทอที่ไหลผาน ตอมาในป 1999 Al-Fahed และ
คณะ [2] ทําการเปรียบเทียบการถายเทความรอนและความเสียดทาน
ในทอผิวเรียบดานในกับทอที่ผิวในเปนครีบบางๆ (micro-fin) และทอ
ผิวครีบที่มีการสอดใสแผนบิดตลอดความยาวทอทดสอบ อีกครั้งในป
2000 Klaczak [3] ศึกษาการถายเทความรอนสําหรับการไหลในทอ
ทองแดงที่จัดวางในแนวตั้งและมีการสอดใสแผนบิดตลอดความยาวทอ
ทดสอบ ในป 2002 Zimparov [4] ทําการศึกษาเกี่ยวกับการถายเท
ความรอนและความเสียดทานในทอแบบ two single-start spirally
corrugated จากนั้นในป 2003 Ray and Date [5] ไดทําการใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายพฤติกรรมการถายเทความ
รอนและความเสียดทานในทอสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการสอดใสแผนบิด ใน
ป 2006 Eiamsa-ard และคณะ [6] ศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการ
ถายเทความรอ นและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ น
แบบท อ ร ว มศู น ย ที่ มี ก ารสอดใส แ ผ น บิ ด แบบเว น ช ว ง ในป เ ดี ย วกั น
Naphon [7] ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการถายเทความรอนและคา
ความดันตกครอมในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอรวมศูนยที่มี
สอดใสแผนบิดที่ระยะบิดตางๆ ป 2006 Noothong และคณะ [8]
ศึกษาผลกระทบของการถายเทความรอนและคาความดันสูญเสียในทอ
แลกเปลี่ ย นความร อ นแบบท อ ร ว มศู น ย ที่ มี ก ารสอดใส แ ผ น บิ ด ในป
2007 Akhavan-Behabadi และคณะ [9] วิจัยทอเปลาที่มีการสอดใส
แผนบิดในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยใชสารทําความเย็นชนิด R134a ในปเดียวกัน Chang และคณะ [10] ไดทําการศึกษาการเพิ่มการ
ถ า ยเทความร อ นในท อ กลมที่ มี ก ารใส แ ผ น บิ ด แบบผิ ว ปลายแตก
(broken twisted tape) ทั้งนี้ Chang และคณะ [10] ยังพบวาที่ชวงการ
ไหลราบเรียบจะมีผลใหคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดเมื่อเทียบกับ
การไหลในชวงปนปวน เร็วๆนี้ Chang และคณะ [11] ไดศึกษาการ
เพิ่มการถายเทความรอนในทอที่มีการใสแผนบิดแบบผิวครีบ โดยมีการ
ติดครีบหรือแถบสี่เหลี่ยมในแนวขวางแนบไวกับแผนบิด
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด ทํ า การเพิ่ ม อั ต ราการถ า ยเทความร อ นใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยการสอดใสแผนบิดคูเพื่อสรางการไหล
หมุนควงคูขนานตลอดความยาวทอทดลองดังรูปที่ 1 แผนบิดคูทําจาก
อลู มิ เ นี ย มที่ มี ค วามหนา 1 มิ ล ลิ เ มตร มี ค วามกว า งของแผ น บิ ด 23
มิลลิเมตร (w) แผนอลูมิเนียมบางถูกนํามาบิดที่ครึ่งรอบ (180 องศา) ที่
ระยะบิด 92 และ 115 มิลลิเมตร (y) หรือที่อัตราสวนระยะบิด y/w =
4.0 และ 5.0 ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 1,500 มิลลิเมตร
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รูปที่ 1 ทอที่มีการสอดใสแผนใบบิดคูขนาน
ทั้งนี้จากการสอดใสแผนบิดคูที่ระยะบิดแคบลงจะสงผลตอทําใหคา
การถายเทความรอนยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มความเร็วในการไหล
ในแนวเสนสัมผัส การเพิ่มระยะทางการไหลในทอเนื่องจากเปนการ
ไหลวนตามแนวเสนสัมผัสซึ่งจะมีเสนทางการไหลที่ยาวนานมากกวา
การไหลตามแนวแกน การหนวงการไหลของไหลและการทําลายชั้นชิด
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ผิวความรอนบริเวณผนังทอใหบางลดอีก ทั้งนี้คาความดันสูญเสียและ
คาแฟคเตอรความเสียดทานในทอจะมีคาเพิ่มขึ้นตาม ในงานวิจัยฉบับนี้
ผลการทดสอบของท อ ที่ ทํ า การสอดใส แ ผ น ใบบิ ด เดี่ ย วได ถู ก นํ า มา
เปรียบเทียบกับทอที่ทําการสอดใสแผนบิดคูซึ่งสรางการไหลหมุนควง
เดี่ยวและคูตามลําดับ
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2 อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 ชุดทดลอง
ชุดทดลองอุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอดใสแผน
บิดคูสํา หรั บสรา งการไหลหมุ น ควงคู ในทอ กลมที่ ให ค วามร อ นคงตั ว
ประกอบด วยอุ ป กรณ พื้ น ฐานดั ง รู ป ที่ 2 อั น ประกอบด วย (1) เครื่ อ ง
กําเนิดลม (Blower) ขนาด 7.5 กิโลวัตต ทําหนาที่เปนแหลงจายลม
ป อ นให กั บ ชุ ด ทดลอง (2) อิ น เวอร เ ตอร ส ามเฟสทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม
ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดลม (3) โรตามิเตอรทําหนาที่วัดคาอัตรา
การไหลเชิงปริมาตรของอากาศกอนที่ จะไหลเขาทอทดสอบ (4) ท อ
ทองแดงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 47 มิลลิเมตร (D) และมี
ความยาวทอทดสอบ 1500 มิลลิเมตร (5) เสนลวดความรอนขนาด 1
กิโลวัตตพันรอบตลอดความยาวทอซึ่งจะใหฟลักซความรอนคงที่ตลอด
ความยาวของชวงทดสอบ (6) ทอทดสอบที่หุมฉนวนกันความรอนแบบ
ใยแกวตลอดความยาวทอเพื่อชวยในการปองกันไมใหสูญเสียความรอน
ออกจากทอทดสอบ (7) เทอรโมคัพเพิ้ลชนิดเค ใชสําหรับวัดอุณหภูมิที่
ทางเขาทางออกของทอทดสอบ 2 จุดและอุณหภูมิที่ผิวทอทดสอบ 10
จุด โดยการฝงลงไปที่ทอทดสอบที่ความลึก 0.5 มิลลิเมตร (8) ชุดเก็บ
ขอมูล (data logger) ทําหนาที่รับสัญญาณจากหัววัดอุณหภูมิเพื่อเก็บ
บันทึกคาอุณหภูมิที่ตําแหนงและเวลาตางๆ (9) Variac transformer ใช
ในการปอนกระแสไฟฟาใหกับขดลวดความรอน และ (10) แผนใบบิดที่
ทําจากแผนอลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร ความกวางของแผนบิดมีขนาด
23 มิลลิเมตร (w) ในงานทดลองแผนอลูมิเนียมจะถูกนํามาบิด 1 รอบ
(180) ที่ระยะบิดเทากับ 92 และ 115 มิลลิเมตร (y) หรือที่ y/w = 4.0
และ 5.0 และมีความยาวรวมเทากับ 1500 มิลลิเมตร และในการทดลอง
แผนบิดจะถูกนํามาสอดใสที่แกนกลางทอตลอดความยาวทอทดสอบ
2.2 วิธีการทดลอง
ทํ า การทดลองโดยติ ด ตั้ ง แผ น บิ ด ตลอดความยาวท อ ทดสอบ
จากนั้นใชอินเวอรเตอรเปนตัวควบคุมเครื่องกําเนิดลมปลอยใหอากาศ
ไหลผานชุดแลกเปลี่ยนความรอน ทําการใหความรอนที่ผนังทอทดสอบ
โดยการปรับหมอแปลงไฟฟา (variac transformer)
เพื่ อปล อ ย
กระแสไฟฟาเขาขดลวดความรอนโดยใชแรงดันไฟฟาที่ 80 V จากนั้น
รอใหอุณหภูมิที่วัดไดจากที่ผนังทอและอุณหภูมิที่ทางเขาและออกเริ่ม
คงที่ซึ่งใชเวลาประมาณ 20 ถึง 30 นาที จากนั้นเริ่มบันทึกคาตางๆ
ไดแก คาอัตราการไหลโดยโรตามิเตอร ทําการบันทึกคาความดันจาก
มานอมิเตอรรูปตัวยู (แบบตรง/เอียง) บันทึกอุณหภูมิทางเขาทางออก
และอุณหภูมิที่ผิวทอ 10 จุดจากอุปกรณเก็บขอมูลอุณหภูมิ (data
logger) จากนั้ น ทํ า การเปลี่ ย นค า อั ต ราการไหลซึ่ ง จะทดลองในช ว ง
ตัวเลขเรยโนลยระหวาง 4,000 ถึง 21,000 จากนั้นจึงทําการเปลี่ยน
แผนบิดภายในชุ ดแลกเปลี่ ย นความร อน ทํา ซ้ํา ตามขั้นตอนเดิมตาม
ลักษณะของแผนบิดตางๆแลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหและสรุปผล
การทดลอง ในการทดลองจะทําการสอดใสแผนใบบิดสองแบบคือแผน
ใบบิดเดี่ย ว และ แผนใบบิดคู โดยทําการทดลองที่ ระยะบิ ด 2 ค าคือ
y/w= 4.0 และ 5.0

Inclinemanometer
Personal
computer
Data logger
YOGOKAWA
GRO
Oct. 05.2007
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Heating coil
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Thermocouple
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Pressure tap

Pressure tap
Hot air
Cold air
Test section

Rotameter
Variac transformer
Thermocouple
probe
Inverter

Blower

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณทดลองและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
3

ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห
การพิจารณาการถายเทความรอนของอากาศในทอกลมที่มีฉนวน
หุมและใหความรอนคงที่จะสามารถสมมุติใหการถายเทความรอนที่ของ
ไหลไดรับจากผนังทอ (Qa) มีคาเทากับการพาความรอนภายในทอ
ทดสอบ (Qc)
Qa = Qc

(1)

ซึ่งในการทดลองจะมีการสูญเสียความรอนที่ผนังทออยูในชวง 0.5 ถึง
1.0 เปอรเซ็นต
Qa = m& C p ,a ( T0 − Ti ) = VI

(2)

~
Qc = hA( Tw − Tb )

(3)

โดยที่

Tb = (Ti + To ) / 2

(4)

และ
T w = ∑Tw / 10

(5)

เมื่อ Tw คืออุณหภูมิที่ผิวของทอซึ่งไมคิดผลกระทบความตานทานความ
รอนที่ผิวทอเนื่องจากผลของคาการนําความรอนของทอทองแดงที่สูง
และขนาดความหนาของทอที่บาง โดยทําการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวทอ
จากทางเขาจนถึงทางออกจํานวน 10 จุด ในการหาคาตัวเลขนัสเซลท
จะตองรูคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเฉลี่ยกอน (h) ซึ่งสามารถ
หาไดดังนี้
h = m& C p ,a ( T0 − Ti ) / A( Tw − Tb )
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จากสมการที่ (7) สามารถที่จะหาคาอัตราการถายเทความรอนโดย
เฉลี่ยได (Nu) โดยหาไดจากการสมดุลความรอน ในสมการที่ (2) และ
(3) ซึ่งวิธีนี้จะมีความคลาดเคลื่อนอยูประมาณ 2 ถึง 3 เปอรเซ็นต ใน
การทดลองคาตัวเลขเรยโนลดสามารถหาไดจาก
(8)

Re = UD / v

คาแฟคเตอรความเสียดทาน (f) หาไดจาก
∆P
f =
2
⎛ L ⎞⎛⎜ U
⎜ ⎟⎜ ρ
⎝ D ⎠⎝ 2

⎞
⎟
⎟
⎠

(9)

f = 0.316 Re

0.25

สําหรับในชวง Re ≤ 20,000

(11)

80
Plain tube
Dittus and Boelter equation

70
60
50
40
30
20
10
0
0

4

ผลการทดลองและบทวิเคราะห
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด ทํ า การทดสอบและศึ ก ษาการเพิ่ ม ค า การ
ถายเทความรอน (Nu) และการเปลี่ยนแปลงแฟคเตอรความเสียดทาน
(f) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในท อ โดยมี ก ารใส แ ผ น ใบบิ ด คู ต ลอดความยาวท อ
ทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะบิดที่ y/w = 4.0 และ 5.0 โดยจะนําผล
การทดลองที่ไดมาเทียบกับผลที่ไดจากการทดสอบการถายเทความ
รอนและความเสียดทานกับทอที่มีการสอดใสแผนใบบิดเดี่ยวที่ระยะบิด
และเงื่อนไขการทดลองเดียวกัน
4.1 การตรวจสอบคา การถา ยเทความร อนและแรงเสียดทานในท อ
เปลา
ในเบื้องตนผลการทดลองในทอเปลาไดถูกนําตรวจสอบทั้งคาการ
ถายเทความรอนและแฟคเตอรความเสียดทานกับงานในอดีต โดยนํา
ผลการทดลองที่ไดไปเปรียบเทียบกับสหพันธที่มีความเชื่อถือได ซึ่งผล
คาการถายเทความรอนหรือตัวเลขนัสเซลทไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
สหพันธของ Dittus and Boelter ดังสมการที่ (10) จากผลการทดลอง
ทอเปลาพบวาคาการถายเทความรอนมีความคลาดเคลื่อนจากสหพันธ
ของ Dittus and Boelter ประมาณ 3 เปอรเซ็นต ซึ่งแนวโนมของผล
การทดลองกับสหพันธสอดคลองกันดังรูปที่ 3 ขณะที่คาแฟคเตอรความ
เสียดทานไดนําไปเปรียบเทียบกับสหพันธของ Blasius ดังสมการที่
(11) และจากผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนจากสหพันธ Blasius
ประมาณ 15 เปอรเซ็นต ซึ่งมีแนวโนมเดี่ยวกันแตมีคาสูงกวาสหพันธ
Blasius ตลอดผลทดสอบดังรูปที่ 4
สหพันธของ Dittus and Boelter
Nu = 0.023 Re 0.8 Pr n

สหพันธของ Blasius

Nusselt number

(7)

Nu = h D / k

(10)

4000

8000 12000 16000 20000 24000
Reynolds number

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดในทอ
เปลาเทียบกับสหพันธในอดีต
4.2 ผลการสอดใสแผนใบบิดเทียบทอเปลา
4.2.1 การถายเทความรอน (Nu)
ในงานวิ จัย นี้ ไ ดทํ า การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะการถ า ยเทความร อ น
(Nu) ภายในทอทดสอบที่ติดตั้ งชุ ดสรา งการไหลหมุนควงคู โดย
ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดกรณีสอดใส
อุปกรณสรางการไหลหมุนควงไดแสดงดังรูปที่ 5 ผลจากการทดลองเมื่อ
ติดตั้ง แผ นใบบิ ดคู ในท อทดสอบทําใหของไหลเกิดการไหลหมุ นควง
คูขนานผานแผนใบบิดบนและใบลาง กอใหเกิดความปนปวนสูง และ
การหนวงการไหลในทอที่ยาวนานขึ้น สงผลตอคาการถายเทความรอน
ในรูปของตัวเลขนัสเซลทเพิ่มขึ้นมากกวากรณีแผนใบบิดเดี่ยวและกรณี
ทอเปลา จากการทดลองพบวาการสอดใสแผนบิดที่ระยะบิดแคบกวา
y/w = 4.0 จะใชเวลาในการไหลในทอแลกเปลี่ยนความรอนยาวนาน
ที่สุดซึ่งเกิดจากความถี่ในการหมุนควงหรือระยะทางการไหลตามรองใบ
บิดที่มากกวาระยะบิดที่กวางกวา y/w = 5.0 ทําใหเห็นไดชัดวาการ
ถายเทความรอนในรูปของตัวเลขนัสเซลทสูงสุดที่ระยะบิดที่แคบกวา
ผลจากการทดลองพบวาการสอดใสแผนบิดคูจะเกิดการไหลหมุนควง
ผสมกันอยูสองวงโดยวงแรกจะหมุนควงกระทบตอพื้นผิวในทอดานบน
และวงที่สองจะหมุนควงกระทบตอพื้นผิวในทอดานลางทําใหเกิดการ
ไหลหมุนควงที่แรงและความเขมขนของความปนปวนมากยิ่งขึ้นซึ่งทํา
ให ถ า ยเทความร อ นสู ง กว า การสอดใส แ ผ น ใบบิ ด เดี่ ย วถึ ง 10.2
เปอรเซ็นต และ 9.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และสูงกวาทอเปลาเทากับ
34.7 เปอรเซ็นต และ 27.6 เปอรเซ็นต สําหรับระยะบิด y/w= 4.0 และ
5.0 ตามลําดับ

สําหรับใชในชวง Re>10,000 และ 0.7 ≤ Pr ≤ 160 โดยใช n เทากับ 0.4
สําหรับกรณีการใหความรอนกับของไหล
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาแฟคเตอรความเสียดทานกับ
ตัวเลขเรยโนลดในทอเปลาเทียบกับสหพันธในอดีต
4.2.2 ความเสียดทาน (f)
จากการทดลองการติดตั้งอุปกรณสรางการไหลหมุนควงคูเพื่อให
เกิดความปนปวน สงผลใหแฟคเตอรความเสียดทานเพิ่มขึ้นจากกรณี
ทอเปลาที่ไมมีการติดตั้งอุปกรณสรางการไหลหมุนควงดังรูปที่ 6 ซึ่ง
เปนผลมาจากความดันไดนามิกสของอากาศรอนมีคาลดลงเนื่องจาก
ความหนืดของไหลบริเวณผนังทอมีคาสูงมาก และมีแรงกระทําที่เกิด
จากการหมุนควงคูและปนปวน ยิ่งไปกวานั้นความเสียดทานที่เพิ่มขึ้นมี
ความเปนไปไดที่เกิดจากผลของแรงดันกับแรงเฉื่อยในชั้นชิดผิว ผล
จากการทดลองพบวาคาแฟคเตอรความเสียดทานที่ไดจากการทดลอง
แผนบิดคูเมื่อเปรียบเทียบกับคาจากการทดลองของแผนบิดเดี่ยวและ
ผลการทดลองของทอเปลาที่ไมมีการใสแผนบิด เห็นไดวากรณีใสแผน
บิดมีผลทําใหคาแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาทอเปลา แผนบิดที่มี
ระยะบิดแคบกวาจะมีผลทําใหคาแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาแผน
บิดที่มีระยะบิดที่กวางกวา โดยแผนบิดคูมีคาแฟคเตอรความเสียดทาน
สูงกวาแผนบิดเดี่ยวเทากับ 20 เปอรเซ็นต และ 19.7 เปอรเซ็นต และ
สูงกวาทอเปลาเทากับ 117.5 เปอรเซ็นต และ 94.6 เปอรเซ็นต สําหรับ
ระยะบิดที่ y/w= 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ
80
60

4.3 การทํานายการถายเทความรอนและความเสียดทานโดยสหพันธ
ของกรณีทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู
จากผลการทดสอบทอที่มีการสอดใสแผนบิดคูสามารถนําจขอมูล
มาสรางสหพันธการถายเทความรอนไดดังสมการที่ (12) โดยมีความ
ผิดพลาดระหว า งคาของสหพันธ กับค าของการทดลองอยู ในช วง ±5
เปอรเซ็นตดังรูปที่ 7 และสหพันธแฟคเตอรความเสียดทานดังสมการที่
(13) ซึ่งมีความผิดพลาดระหวางคาของสหพันธกับคาของการทดลอง
อยูในชวง ±5 เปอรเซ็นต เชนกัน ดังรูปที่ 8
Nu = 0.067 Re (0.746 ) ( y / w)(
f = 36.95 Re (

Dual twisted-tape,y/w = 4.0

80

Dual twisted-tape,y/w = 5.0

70

Single twisted-tape,y/w = 4.0

Plain tube

40
30
20

( y / w)

Pr (0.4 )

(12)

0.54 )

60

Single twisted-tape,y/w = 5.0

50

0.58 )

(

0.26 )

(13)
จากสหพันธทั้งสองสามารถนําไปใชในการทํานายการถายเทความรอน
ในรูปตัวเลขนัสเซลท (Nu) และแฟคเตอรความเสียดทาน (f) สําหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการใหความรอนคงตัวที่ผิว (UHF) และ
ในทอที่สอดใสแผนบิดใบคูที่ระยะบิด y/w = 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ
สําหรับที่ตัวเลขเรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 และ 21,000 และ
ตัวเลขพรันท (Pr) เทากับ 0.7

Predicted Nu

Nusselt number

70

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางแฟคเตอรความเสียดทานกับ
ตัวเลขเรยโนลดกรณีทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู

+5%

50
40

-5%

30
20

10

10

0
0
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Reynolds number

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดกรณี
ทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู
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Experimental Nu

รูปที่ 7 การทํานายการถายเทความรอนโดยสหพันธในกรณีทอที่มีการ
สอดใสแผนบิดคู
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0.20

[5]

Predicted f

0.15

+5%
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[6]
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Experimental f

รูปที่ 8 การทํานายความเสียดทานโดยสหพันธในกรณีทอที่มีการสอด
ใสแผนบิดคู
5

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบว า การติ ด ตั้ ง แผ น ใบบิ ด คู ภ ายในเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนสามารถเพิ่มการถายเทความรอนใหสูงขึ้นได ซึ่ง
การติดตั้งแผนใบบิดคูภายในทอจะทําใหรูปแบบการไหลของอากาศใน
ทอเปนการไหลแบบหมุ นควงคูห รือหมุนควงสองวง ซึ่ง สงผลต อ (1)
การหนวงการไหลในทอที่ยาวนานขึ้นหรือเกิดการถายเทความรอนใน
ทอใหนานยิ่งขึ้น (2) การผสมหรือแลกเปลี่ยนความรอนระหวางของ
ไหลที่บริเวณผนังทอที่ถูกเหนี่ยวนํามาผสมผสานที่บริเวณแกนกลางทอ
และ (3) การทําลายชั้นชิดผิวความรอนในทอใหบางลง สงผลใหคาการ
ถายเทความรอนมีคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีที่ใสแผนใบบิดหมุนควง
เดี่ยวกับกรณีทอเปลา และในการเปรียบเทียบระยะบิดของแผนใบบิดคู
ที่ไดทดสอบในระยะบิดตางๆ ระยะบิดของแผนใบบิดคูที่มีระยะ y/w =
4.0 จะใหคาการถายเทความรอนที่สูงกวาระยะบิดที่กวางกวา y/w= 5.0
เนื่องจากเมื่อระยะบิดของแผนบิดแคบลงจะเปนการเพิ่มใหเกิดความ
เข ม ข น ในการหมุ น ควงมากขึ้ น ซึ่ ง ส ง ผลให มี ก ารถ า ยเทความร อ น
และแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาใบบิดที่ระยะบิดกวางกวา
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สัญลักษณ
A
= พื้นที่ผิวการถายเทความรอน (m2)
= ความจุความรอนจําเพาะของอากาศ (J/kg K)
C p ,a
d
= เสนผานศูนยกลางทางออกของกรวย (m)
D
= เสนผานศูนยกลางทอ (m)
f
= ความเสียดทาน
h
= สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (w/m2 K)
I
= กระแสไฟฟา (A)
k
= สภาพการนําความรอน (W/m K)
L
= ความยาวทอทดสอบ (m)
m&
= อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s)
Nu
= ตัวเลขนัสเซลท
P
= ความดันสถิต (Pa)
Qa
= อัตราการถายเทความรอนของอากาศ (W)
Qc
= อัตราการถายเทความรอนโดยการพา (W)
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= ตัวเลขเรยโนลด
= ความหนาของแผนบิด (m)
= อุณหภูมิอากาศทดสอบเฉลี่ย (oC)
= อุณหภูมิที่ทางเขา (oC)
= อุณหภูมิที่ทางออก (oC)
= อุณหภูมิที่ผิวทอ (oC)
= อุณหภูมิที่ผิวทอเฉลี่ย (oC)

U
V

w
y
ρ

ν
µ

= ความเร็วของไหล (m/s)
= แรงดันไฟฟา (V)
= ความสูงของแผนบิด (m)
= ระยะบิดของแผนบิด (m)
= ความหนาแนนของไหล (kg/m3)
= ความหนืดจลนของไหล (m2/s)
= ความหนืดสัมบูรณ (Pa s)
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จลนพลศาสตรของการอบแหงวัสดุชีวมวลดวยไมโครเวฟ
รวมกับระบบสุญญากาศ
Drying Kinetics of Biomass Using Microwave – Vacuum System
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาจลนพลศาสตร (Kinetics) การอบแหง
วัสดุชีวภาพดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ ซึ่งวัสดุชีวภาพที่
ใชในการทดลองคือ แครอท และใบกระเพรา โดยระบบที่ใชในการ
ทดลองประกอบดวยหองอบแหงสุญญากาศรูปทรงกระบอก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 240 มิลลิเมตรและยาว 500 มิลลิเมตร ภายใตความดัน
-95 kPa ทําใหแหงโดยแมกนีตรอนขนาด 800 วัตต ความถี่ 2.5 กิกะ
เฮิ รตซ ในงานวิ จั ย นี้ ทํา การศึ ก ษาจลนพลศาสตร และคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑดานการลดความชื้นของแครอท และใบกระเพราในสภาวะ
การทดสอบต า งๆ ภายใตก ารอบแหง ด วยไมโครเวฟร ว มกั บ ระบบ
สุญญากาศ
ผลจากการศึ ก ษาจลนพลศาสตร ข องวั ส ดุ ชี ว ภาพภายใต ก าร
อบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ จะเปนขอมูลในการ
สรางเครื่องอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศในเชิงพาณิชย
ตอไป
คําสําคัญ: การอบแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศ; การรักษาคุณภาพ
อาหาร
Abstract
This research studies on the kinetics of drying process of
bio-materials by means of microwave energy associated with a
vacuum system. Two types of bio-materials i.e., Carrot and Basil
are taken into consideration and test. The vacuum-microwave
system feature consists of a cylindrical take having 240 mm in
diameter and 500 mm in length. In addition, it is controlled
constantly to operate under the pressure about -95 kPa to apply
simultaneously with microwave energy which generated by a
magnetron at the frequency of 2.45 ± 0.05 GHz and power of
1000 Watts. The tested properties are the kinetics of drying
process and the quality of the processed bi-materials subjected
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to microwave energy with the vacuum system. From the test
results in a point of view of kinetic properties of drying process
and overall outcomes in quality of product, it can be concluded
that a prototype of this system can develop and implement to
commercial scale.
1 บทนํา
การอบแหงเปนกระบวนการที่นํามาใชในการถนอมอาหารมา
เปนเวลาหลายรอยป ที่ผานมานักวิจัยใหความสนใจในดาน คุณสมบัติ
ทางด า นเคมี ข องอาหาร และพยายามที่ จ ะรั ก ษาไว ใ ห ค งเดิ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการเก็ บ รั ก ษาอยู ที่ ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพของอาหาร
ทางดานโภชนาการ รูปราง รสชาติ ความสะดวกในการเก็บรักษา และ
ลดคาใชจายในการขนสง วิธีการอบแหงทางการเกษตรสวนใหญจะใช
เทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน เชน ใชแสดงแดดหรือปอนลมรอนเพื่อ
ทํ า ให แ ห ง ซึ่ ง มั ก ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต อ ผลผลิ ต ตามมาคื อ การเสื่ อ ม
คุณภาพทางอาหาร นักวิจับจึงนําเอาคลื่นไมโครเวฟเขามาใชในการ
อบแหง โดยใชรวมกั บระบบสุ ญญากาศ ซึ่ งสามารถนํามาใชกับการ
อบแหงอาหารสําหรับบริโภคที่เนนคุณคาทางโภชนาการไดเปนอยางดี
การอบแหงอาหารดวยการใชไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ
นี้ที่ผานมาไดมีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษากระบวนการอบแหง
อาหารโดยใชไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ Drouzas et al.[1] ได
ทํ า การศึ ก ษาการอบแห ง กล ว ยโดยใช ไ มโครเวฟร ว มกั บ ระบบ
สุญญากาศ Schubert, et al. [2] ไดทําการทดลองอบแหงวุนผลไมโดย
ใชไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการกระจาย
ตัวของคลื่นและตําแหนงการวางผลิตภัณฑ Qing-gou Hu, et al.[3]
ศึ ก ษาการอบแห ง ถั่ ว แระญี่ ปุ น โดยใช ล มร อ นร ว มกั บ ไมโครเวฟ
สุญญากาศ โดยทําการเปรียบเทียบกับการอบดวยลมรอน พบวาการ
ใชลมรอน ที่ 70°C ในชวงแลวใชไมโครเวฟในระยะสุดทายของการ
อบแหงเปนวิธีการที่ดีที่สุด Shivhare et al. [4] ศึกษาการนําคลื่น
ไมโครเวฟมาใชในการอบแห งขาวโพดเพื่ อ วิเ คราะหระดับความชื้ น
พบวาอัตราการอบแหงที่ระดับพลังงานสูงทําใหลดเวลาในการอบแหง
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แตอัตราการงอกลดนอยลง Benjamin [5] ศึกษาการถายเทความรอน
และมวลในการอบแหงถั่วเหลืองโดยใชพลังงานคลื่นไมโครเวฟ พบวา
การอบแหงที่อยูในชวง 0.28 ถึง 0.44 วัตต/กรัม อุณหภูมิและการดูด
ซั บ พลั ง งานไมโครเวฟจะคงที่ และสามารถกระตุ น ให มี ก ารคาย
ความชื้นสูงขึ้น 30% T.D. durance et al. [6] ทําการทดลองการลดลง
ของความชื้นในมะเขื อ เทศภายใตสภาวะสุญญากาศ พบวา วิ ธี ก าร
อบแหงดวยลมรอน และไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ ใชเวลาใน
การอบแหงต่ําสุดและมีอัตราการใชพลังงานต่ํา ที่ 70% (ลมรอน) และ
30% (ไมโครเวฟสุญญากาศ) Takaharu Tsuruta et al. [7]
ทํ า การศึ ก ษาการอบแห ง อาหารทะเลโดยใช ไ มโครเวฟร ว มกั บ
สุ ญ ญากาศ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของรู พ รุ น ของอาหารทะเล พบว า
ลักษณะของรูพรุนมีขนาดใหญ และสามารถคายน้ําไดมีกวาปกติ เปน
ตน
จุดประสงคในงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาจลนพลศาสตร และ
คุณภาพของผลิตภัณฑโดยใชแครอทและใบกระเพราเปนวัสดุในการ
ทดสอบ
2 หลักการและแนวคิดการออกแบบระบบการอบแหงดวย
ไมโครเวฟ รวมกับระบบสุญญากาศ
2.1 กระบวนการไมโครเวฟภายใตสภาวะสุญญากาศโดยทั่วไป
พื้นฐานของการดําเนินการในระบบการอบแหงสุญญากาศก็คือ
การดําเนินการในสวนความดันเพื่อควบคุมใหอุณหภูมิของสารละลายที่
อยูภายในวัสดุใหอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนด นั่นคือควบคุมใหอุณหภูมิ
จุดเดือดใหต่ําลงนั่นเอง ซึ่งขอกําหนดของอุณหภูมินี้มักขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการและชนิดของกระบวนการดวย ดัง นั้ น
กระบวนการเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ตองทํางานที่สภาวะความ
ดันต่ํา เพื่อตองการลดอุณหภูมิจุดเดือดของสารละลาย (Solvent) ที่อยู
ภายในวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ รวมทั้งเพิ่มความแตกตางของ
อัตราการแพรกระจาย (Diffusion Rate) ของสสาร ในทุกกระบวนการ
ที่อยูภายใตสภาวะสุญญากาศขณะรับพลังงานความรอน พบวาการ
ถายเทความรอนไปยังตัววัสดุกลับยากขึ้นทั้งนี้เพราะขอจํากัดของการ
ถายเทความรอนในโหมดของการพาความรอนซึ่งปกติจะมีความสําคัญ
มากสําหรับกรณีกระบวนการที่ทํางานในสภาวะบรรยากาศปกติ แต
การพาความรอนกลับกลายเปนสิ่งไมสําคัญสําหรับกรณีกระบวนการที่
ทํางานที่สภาวะความดันต่ําหรือกระบวนการสุญญากาศ
กลไกการถายเทความรอนที่สําคัญในกระบวนการสุญญากาศ
ทั่วๆ ไปจึงอยูบนพื้นฐานของโหมดการถายเทความรอนเนื่องจากการ
นํ า ความร อ นที่ ม าจากแหล ง ความร อ นที่ เ ป น ของไหล และในบาง
กระบวนการจะประยุกตใชวิธีการฉีดไอน้ําที่ความดันต่ําเขาไปในระบบ
เพื่อทําให เกิดการถายเทความรอนโดยการกลั่นตัว (Condensation)
ของไอน้ําบนตัววัสดุ การนําความรอนโดยปกติจะชาและยากตอการ
ควบคุมและยังตองการพื้นผิวในแลกเปลี่ยนความรอนที่มาก ดังนั้นใน
หลายกรณีเทคนิคการใชไอน้ําที่กลั่นตัวนี้ จึงไมเปนที่ยอมรับ
กระบวนการทําความรอนภายใตสภาวะสุญญากาศมักนิยมใชใน
อุตสาหกรรมโลหะเชนกระบวนการหลอมละลายโลหะเพื่อ ทํา ให มัน
บริสุทธิ์มากขึ้นโดยที่กรรมวิธีการใหความรอนแบบธรรมดายังมีปญหา

ในเรื่องของประสิทธิภาพ ดังนั้นในอุตสาหกรรมหลอมละลายโลหะสวน
ใหญจะอาศัยกระบวนการหลอมละลายโดยใชเทคนิคการเหนี่ยวนําทาง
ไฟฟาที่ความถี่ต่ํา (Low frequency Introduction) เพราะตัววัสดุที่
นํามาผานกระบวนการมีคุณสมบัติการนําไฟฟาที่สูง (High Electrical
Inductivity) เชนกัน การใชเทคนิคไมโครเวฟในกระบวนการหลอม
ละลายโลหะก็เปนกระบวนการหนึ่งที่ไดรับความสนใจเพราะสามารถ
เรงอัตราการถายเทความรอนไดดีที่สภาวะสุญญากาศ เมื่อเทียบกับวิธี
อื่นๆ
2.2 การออกแบบระบบอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ
การออกแบบระบบที่ ทํ า งานภายใต ส ภาวะสุ ญ ญากาศให มี
สมรรถนะสูงก็ขึ้นอยูกับการตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับไดของวัสดุ
และความดั น สุ ญ ญากาศภายในระบบ ดั ง นั้ น ค า ความเข ม ของ
สนามไฟฟาสูงสุดที่ทํางานไดอยางปลอดภัยสามารถประเมินได หาก
ทราบคาความเขมของสนามไฟฟาสูงสุดนี้ เราก็สามารถคํานวณหาคา
กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุได โดยใชสมการที่ดาน
ลาง
(2.1)
Q = ωε 0 ε r′′E 2 = 2π ⋅ f ⋅ ε 0 ⋅ ε r' (tan δ )E 2
จากสมการ (2.1) คาพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับจะแปรผัน
ตรงกั บ ความถี่ ข องสนามไฟฟ า ค า ไดอิ เ ลคตริ ก ลอสแฟคเตอร
(Dielectric Loss Factor) และคากําลังสองของสนามไฟฟา หากคา
ไดอิเลคตริกลอสแฟคเตอรของวัสดุไดอิเลคตริกมีคามากจะสงผลใหการ
ดูดซับพลังงานจากไมโครเวฟและปริมาณความรอนเกิดขึ้นมากขึ้นตาม
แตถาคาไดอิเลคตริกลอสแฟคเตอรมีคานอย คลื่นไมโครเวฟจะทะลุ
ผานวัสดุไดอิเลคตริกโดยเกิดความรอนเพียงเล็กนอยหรือไมเกิดขึ้นเลย
หากเราทราบอั ต ราการไหลเชิ ง มวลของวั ต ถุ ที่ นํ า มาผ า น
กระบวนการ คากําลังการดูดซับทั้งหมดก็สามารถประเมินไดเชนกัน
ในขั้ น ตอนนี้ เ ราสามารถที่ จ ะประมาณค า ปริ ม าตรวั ส ดุ ที่ น อ ยที่ สุ ด ที่
สามารถบรรจุไวภายในแอพพลิเคเตอร โดยปกติขนาดของแอพพลิเค
เตอรเพื่อทําความรอนจะออกแบบมาเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับแตละ
กระบวนการ ขึ้นอยูกับหลายตัวแปร อาทิเช น ชนิดของวัสดุที่ นํามา
ผานกระบวนการ อุณหภูมิสูงสุดภายในระบบและความถี่ที่ใชในระบบ
เปนตน อยางไรก็ตามในแงความคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร ระบบเชิง
อุตสาหกรรมนิยมใชความถี่ที่ 2450 MHz มากกวา 915 MHz
สํ า หรั บ แอพพลิ เ คเตอร หรื อ คาวิ ตี้ ที่ ใ ช กั บ กระบวนการ
ไมโครเวฟภายใตสภาวะสุญญากาศจะตองคํานึงถึงขอจํากัดในการเกิด
เบรคดาวน (Breakdown) ของสนามไฟฟาที่สภาวะความดันนั้นๆดวย
ในการออกแบบสรางแอพพลิเคเตอรนั้น สวนใหญทํามาจากการขึ้นรูป
ของแผนโลหะที่สามารถทํางานภายใตสภาวะสุญญากาศได โดยการ
ออกแบบจะตองอิงตามโคดมาตรฐานสากล เชน British Standard
Specification No.5500)
ในการออกแบบระบบเพื่ อ ใช ง านจริ ง จะต อ งหาเงื่ อ นไขที่
เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับแตละกระบวนการ จุดสําคัญที่ตองพิจารณา
ตอไปก็คือ จุดเดือดของสารละลายที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนที่เพิ่มขึ้น
(เชน สารละลาย น้ําตาล-น้ํา) กรณีนี้เราอาจตองออกแบบกระบวนการ
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ให ทํ า งานที่ ค วามดั น ต่ํ า กว า ค า มาตรฐานที่ ไ ด แ สดงไว ใ นกราฟ
คุณลักษณะของอุณหภูมิจุดเดือดและความดันซึ่งเปนกรณีสารละลาย
บริสุทธิ์ รูปที่ 2.1 แสดงอุณหภูมิจุดเดือดของน้ํากับความดันในชวง 1133 kPa (หรือประมาณ 0.01 ถึง 1000 torr) จะสังเกตเห็นวาเสนโคง
ลาดลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง (จุ ด เยื อ กแข็ ง เปลี่ ย นแปลงตามความดั น
สุญญากาศ) และที่อุณหภูมิต่ํากวา 0°C แสดงถึงบริเวณของการเกิด
การระเหิด (Sublimation) ซึ่งมีการเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็งกลายเปน
ไอ สําหรับกระบวนการการทําแหงเยือกแข็ง (Freeze Drying) สามารถ
ดําเนินการไดที่ความดันในชวง 13-133 Pa (ประมาณ 0.1 ถึง 1 torr)
ดังแสดงในชวง I ของรูปที่ 2.2
พิจารณาจากรูปที่ 2.2 คาความเขมของสนามไฟฟาสูงสุดที่
เกิดขึ้นนี้เปนปรากฏการณที่ควรจะหลีกเลี่ยง โดยอาจใชติดตั้งอุปกรณ
ปรับแตงกําลังไมโครเวฟที่มีคุณภาพที่ตัวแหลงจาย เพื่อลดคาของมัน
ลง โดยปกติการเกิดเบรกดาวนของสนามไฟฟาจะลดลงตามสภาวะ
สุญญากาศ ยกเวนในชวง I คาสนามไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรคดาวนใน
อากาศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามคาความดันที่ลดลง หากความเขมของ
สนามไฟฟ า ที่ ทํ า ให เ กิ ด เบรกดาวน มี ค า สู ง เกิ น ไป อาจทํ า ให
เกิดปรากฎการณการอารคหรือเกิดพลาสมาขึ้นมาได

กําลังที่สูญเปลา (Waste Power) ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดความรอน
สูงเฉพาะจุด (Local Overheating) ภายในโหลดหรือวัสดุ อีกทั้งมีคลื่น
บางส ว นรั่ ว ไหลผ า นตรงประตู ป ด เป ด ของระบบไมโครเวฟได ด ว ย
เหตุผลดั งกลาวนี้ การทําความเข าใจในธรรมชาติ ของการเกิดเบรค
ดาวน ข องสนามไฟฟ า และการออกแบบระบบให เ ผื่ อ พิ กั ด ความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได นับเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูออกแบบระบบ โดย
เปาหมายของการออกแบบระบบที่ดีคือ ไดระบบที่ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน

(ที่มา A.C. Mataxas)

รูปที่ 2.2 การเกิดเบรกดาวนของสนามไฟฟาที่เกิดขึ้น ในอากาศ
(คาสูงสุด) ที่ขึ้นอยูกับความดันที่ความถี่สองคา
(1 torr =133.31 Pa)

(ที่มา A.C. Mataxas)

รูปที่ 2.1 ความดันไออิ่มตัว (Saturation Vapor Pressure) ของ
น้ําแข็งและน้ําที่ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (1 torr=133.31 Pa)

เนื่ อ งจากคลื่นไมโครเวฟสามารถส ง ผ า นทะลุ เข า ไปในวัสดุที่
นํามาอบแหง ดังนั้นความรอนที่เกิดขึ้นในวัสดุที่จะกระจายสม่ําเสมอทํา
ใหความแหงเปนไปอยางสม่ําเสมอ ในทุกตําแหนงดวยเหตุนี้ทําใหการ
ควบคุมคุณภาพทําไดงายเวลาที่ใชในกระบวนการมีระยะเวลาสั้น คือ
ประมาณหนึ่ ง ในสี่ ข องกระบวนการอบแห ง โดยวิ ธี ธ รรมดารั ก ษา
คุณภาพดั้งเดิมของวัสดุที่นํามาอบเปลี่ยนแปลงไว เชน รูปทรง สี กลิ่น
และน้ําหนักมีประสิทธิภาพความรอนสูง กลาวคือประมาณ 60%-70%
ในขณะที่ ใชกระบวนการอบแห งแบบวิ ธี ธรรมดามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
ความร อ นประมาณ 20%-30% เนื่ อ งจากไม มี ก ารปล อ ยควั น ไอเสี ย
ออกมาในระหว า งกระบวนการ ทํ า ให ไ ม มี ป ญ หากั บ สิ่ ง แวดล อ ม
เนื่องจากในกระบวนการมีชิ้นสวนทํางานที่มีลักษณะเคลื่อนไหวมีนอย
ทํ า ให ล ดค า ใช จ า ยในการซ อ มบํ า รุ ง เนื่ อ งจากในกระบวนการมี ชิ้ น
สวนประกอบที่มีขนาดเล็ก ทําใหพื้นที่ในการติดตั้งนอย
ดวยความเหมาะสมของเทคโนโลยีการอบแหงสุญญากาศ เกิด
ประโยชนกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ คื อ อุ ณ หภู มิอ บแห ง ต่ํ า ทํา ให ส ามารถรั ก ษา
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑไวไดดวยดี ออกซิเจนไมสามารถ
เขาทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑได ผลิตภัณฑมีความชื้นต่ํา

พิจารณาจากกราฟในชวง II ของรูปที่ 2.2 แสดงใหเห็นวาที่ชวง
ความดั น ระหว า ง 1.33-26.66 kPa (ประมาณ 20-200 torr) ค า
สนามไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรคดาวนในอากาศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามคา
ความดั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ค า มากกว า หลายเท า เมื่ อ เที ย บกั บ ค า การ
ตอบสนองเบรคดาวนที่ต่ําที่สุด ดังนั้นในการออกแบบระบบอบแหงโดย
ใชไมโครเวฟรวมระบบสุญญากาศจะตองคํานึงถึงคาสนามไฟฟาวิกฤติ
ภายในแอพพลิเคเตอร เพราะสงผลตอกําลังการดูดซับ อุณหภูมิ และ
คุณสมบัติไดอิเลคตริกของตัววัสดุที่นํามาผานกระบวนการ การเกิด
3 การทดลอง
เบรกดาวนของสนามไฟฟาจะปรากฏที่เฉพาะจุด และเกิดขึ้นที่ตําแหนง
ในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ไดแบงวัสดุออกเปน 2 ชนิดคือ วัสดุที่มี
ที่มีค วามเขมของสนามไฟฟ า สู ง อั น เนื่ องจากการก อตั ว ของคลื่ นนิ่ ง
ความอิ
่มตัวของน้ําสูง มีขนาดของเนื้อหนาโดยใชแครอทเปนชิ้น
(Standing Wave) ดังนั้นปรากฏการณนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเปน
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ทดสอบ และชนิดที่สองใชวัสดุที่มีขนาดของเนื้อบางมีลักษณะเปนใบไม
ซึ่งใชใบกระเพราเปนชิ้นทดสอบ ในการทดลองใชอุปกรณและวิธีการ
ทดสอบดังนี้
3.1 อุปกรณการทดลอง
เครื่ อ งอบแห ง ด ว ยไมโครเวฟร ว มกั บ ระบบสุ ญ ญากาศ มี
ลักษณะดัง รูปที่ 3.1 ถังอบรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง
240 มิลลิเมตร สูง 500 มิลลิเมตร 4 ปมสุญญากาศ 7 ทําหนาที่
สรางสุญญากาศภายในระบบ (-95 kPa) และใชแมกนีตรอน 3
ขนาด 800 วัตต ทําหนาที่สางคลื่นไมโครเวฟ โดยใชเทอรโมคัปเปล
(Type K) วัดอุณหภูมิภายใน เนื่องจากอุปกรณในการทดสอบนี้เปน
ระบบอบแหงที่เปนตนแบบ จึงยังไมสามารถปรับกําลังแมกนีตรอน
และความดันในระบบได กําหนดกําลังแมกนีตรอนไวที่ 800 วัตต และ
ความดันภายในระบบ -95 kPa ตลอดการทดลอง
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รูปที่ 3.1 ระบบอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ
จากรูปที่ 3.1 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1 ตูควบคุม
6 ถังควบแนน
2 หมอแปลงไฟฟากระแสสลับ
7 ปมสุญญากาศ
3 อุปกรณสรางคลื่น
8 อุปกรณตัดไฟฟา
4 ถังอบแหง
9 แผงวงจรไฟฟา
5 ไฟแสดงสถานะ
10 ถังระบายน้ํา
3.2 วัสดุทดลองและวิธีการทดสอง
การเตรียบแครอท ทําการหั่นแครอทเปนชิ้นเล็กขนาด 2
มิลลิเมตร (ดังรูปที่3.2) แบงออกเปน 500 กรัม, 1000 กรัม, และ 1500
กรัม ตามลําดับ อยางละ 6 ชุด
การเตรียมใบกระเพราทําการปลิดใบออกจากกานแบงออกเปน
500 กรัม, 1000 กรัม, และ 1500 กรัม ตามลําดับ อยางละ 6 ชุด

รูปที่ 3.2 แสดงวิธีการเตรียมแครอทเพื่อใชในการทดลอง

การทดลองแบงออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนการทดลองให
ความรอนกับแครอทและใบกระเพราโดยใชเทคนิคการเปดแหลงกําเนิด
คลื่นตอเนื่องตลอดการทดลองที่เวลา10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที
ตามลําดับ สวนตอนที่ 2 เปนการทดลองใหความรอนแกแครอทและใบ
กระเพรา โดยใชเทคนิคการเปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน คือเปด
30 วินาที และปด 30 วินาที เวลาในการทดลองที่ 10, 20, 30, 40, 50
และ 60 นาที ตามลําดับ ขั้นตอนการทดลองทั้งหมดแสดงในรูปที่ 3.3
การใหความรอนดวยระบบ
ไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ

เทคนิคการเปดแหลงกําเนิด
คลื่นตลอดการทดลอง
การอบแครอท

เทคนิคการเปดและปดแหลงกําเนิดคลืน่
30 วินาที่ ปด – 30 วินาที สลับกัน
การอบแครอท

แครอท 500 กรัม

แครอท 500 กรัม

แครอท 1000 กรัม

แครอท 1000 กรัม

แครอท 1500 กรัม

แครอท 1500 กรัม

การอบใบกระเพรา

การอบใบกระเพรา

แครอท 500 กรัม

แครอท 500 กรัม

แครอท 1000 กรัม

แครอท 1000 กรัม

แครอท 1500 กรัม

แครอท 1500 กรัม

ทุกกรณีการทดลองใชเวลาตางๆ กันคือ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที

รูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการทดลอง
4 ผลการทดลอง
4.1 ผลกระทบของปริมาณแครอทและใบกระเพราในการอบแหง
ดวยไมโครเวฟรวมกับระบบ
ตอนที่ 1 การใหความรอนกับแครอทและใบกระเพราดวยคลื่น
ไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการเปดแหลงกําเนิดคลื่น
ตลอดการทดลอง
จากผลการทดลองพบวา ที่ปริมาณแครอท 500 กรัมจะสงผลให
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิตอเวลาภายในวัสดุเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้เนื่องจากความเข็มของสนามไฟฟา
มีผลตอขนาดของปริมาณ
แครอท และเมื่อเวลาในการทดลองเพิ่มมากขึ้น แครอทจะเกิดการ
เสียหาย (ไหม) พิจารณากราฟรูปที่ 4.1 ซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว และเมื่อทําการเพิ่มปริมาณแครอทเปน 1000 กรัม และ1500
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กรัม ก็ยังคงมีแนวโนมไปในทิศทางเดี่ยวกัน แตใชระยะเวลากอนที่วัสดุ
จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาดานความชื้นที่ลดลงของ
แครอทในการอบแหงพบวา อัตราการลดลงของความชื้นเปนไปอยาง
รวดเร็ว และใชเวลาสั้น แสดงดังรูปที่ 4.2

120

Temperature ( oC)

100

120

Temperature ( 0C )

100

80
60

80

20

60

0

1000 กรัม

1500 กรัม

10

20

30

40 50 60
tim e (m in)

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิ ับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน
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รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน
สําหรับกรณีของใบกระเพราซึ่งมีความชื้นนอยกวาแครอท ใน
ปริมาณน้ําหนักที่เทากัน ผลของการอบแหงเปนไปในลักษณะเดี่ยวกัน
แตจะใชเวลาในการอบที่นอยกวา พิจารณากราฟแสดงอุณหภูมิ และ
กราฟความชื้นเทียบกับเวลาดังรูปที่ 4.3 และ 4.4
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Moisture content (%wb)

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิ ับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน

50

ตอนที่ 2 การใหความรอนกับแครอทและใบกระเพราดวยคลื่น
ไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการเปด–ปดแหลงกําเนิด
คลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด 30 วินาที
ผลการทดลองการอบแหงแครอทในกรณีทําการเปด-ปดแมกนีตรอน 30 วินาทีสลับกันตลอดการทดลอง พบวาระยะเวลาในการ
อบแหงจะใชเวลาเพิ่มมากขึ้น อัตราการลดลงของความชื้นเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และลดลงอยางรวดเร็วในระยะเวลา 10-30 นาที่แรก ในชวง
เวลากอนสิ้นสุดการทดลอง อัตราการอบแหงลดลงชากวา ดังแสดงใน
รูปที่ 4.5 ผลิตภัณฑเกิดการเสียหายนอยลง เนื่องจากการเวนระยะการ
ใหความรอนกับแครอท โดยการเปดและปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน
เปนผลใหความรอนภายในแครอทลดต่ําลง ความชื้นถูกดึงออกอยางชา
ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการรักษาปริมาณอุณหภูมิไมใหสูงจนเกิดไป
ซึ่งสงผลดีตอแครอทไมทําใหเกิดการความเสียหายตอผลิตภัณฑ
เนื่องจากความรอนสะสม ดังรูปที่ 4.6
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รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน
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รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน
ในสวนของผลิตภัณฑที่มีความชื้นนอยกวา เชนใบกระเพรา จาก
การทดลองจะเห็นไดวาอัตราการลดลงของความชื้นเปนไปดวยความ
รวดเร็ว และระยะเวลาในการอบแหงจะมากกวาวิธีการแรก ดังแสดงใน
รูปที่ 4.7
รูปที่ 4.8 แสดงอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ ในสวนของใบกระ
เพราที่น้ําหนัก 500 และ 1000 กรัม จะมีอัตราสวนของอุณหภูมิที่สูงขึ้น
อยางรวดเร็ว และอุณหภูมิสุดทายจะสูงกวาอุณหภูมิของผลิตภัณฑที่มี
น้ําหนัก 1500 กรัม
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน
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รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา
เมื่อพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน
4.2 คุณสมบัติของแครอทและใบกระเพรา
เวลาในการอบแหง ปริมาณวัสดุ และอุณหภูมิเปนพารามิเตอรที่
สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลกั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง มี ผ ลต อ การรั ก ษาไว ซึ่ ง
สารอาหารและลั ก ษณะที่ ยั ง คงความสวยงาม ความร อ นจะทํ า ลาย
คุณภาพวัสดุขณะอบ ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ปริมาณ
และเวลาที่ ใ ช ไ ป อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง จนเกิ น ไป ปริ ม าณวั ส ดุ ที่ น อ ย และ
ระยะเวลาที่นานเกิ นไปจะไปทํา ลายพื้ นผิว สี สัน รสชาติ รวมไปถึ ง
คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑ
ในกรณีของการทดลอง ในตอนที่ 1 จะเห็นวา ผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการอบแหงแบบเปดแหลงกําเนิดคลื่นอยางตอเนื่อง วัสดุที่
นําไปอบที่มีปริมาณนอย เทากับวามีความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟา
สูงกวาวัสดุที่นําไปอบที่มีปริมาณมากกวา ผลของผลิตภัณฑทีออกมา
จะมีการเสียหายและในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู ซึ่ง
ไมสามารถอบไลความชื้นตอไปได เนื่องจากเกิดความรอนมากเกิดไป
จนทําใหผลิตภัณฑเกิดการไหมขึ้นในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 แสดงผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสุญญากาศ ที่การทดลองการเปดแหลงกําเนิดคลืน่ ตอเนื่อง
ในขณะที่การทดลองในตอนที่ 2 การใหความรอนกับแครอทและ
ใบกระเพราดวยคลื่นไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการ
เปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด
30 วินาที ผลิตภัณ ฑที่ผานการอบแหงโดยการใชเทคนิคนี้ เปนการ
รักษาความร อนไม ให เ กิดมากจนเกิ น ไปภายในวั สดุ ที่ นํา ไปอบ เมื่ อ
ประกอบกั บ การพิ จ ารณาในกรณี ข องปริ ม าณวั ส ดุ ที่ นํ า ไปอบ เมื่ อ
จํานวนแครอทหรือใบกระเพรามีจํานวนมาก ทําใหมีการกระจายการรับ
ความรอนที่นอยลง (ในขณะที่กําลังไมโครเวฟเทาเดิม) ลงผลใหอัตรา
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การอบแห ง เกิ ด ขึ้ น อย า งค อ ยเป น ค อ ยไป ผลที่ อ อกมาคื อ ทํ า ให
ผลิตภัณฑออกมาไดคุณภาพดี ดังรูปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 แสดงผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสุญญากาศ ที่การทดลองการเปดและปดแหลงกําเนิด
คลื่น 30 วินาที่สลับกัน
5 สรุปผลการวิจยั
จากการทดลองอบแหงวัสดุชีวภาพดวยไมโครเวฟรวมกับระบบ
สุ ญญากาศ แกวัส ดุ 2 ชนิ ด ได แก แครอท และใบกระเพรา โดยใช
เทคนิค การเป ดแหลง กํา เนิดคลื่น ตลอดการทดลอง และเทคนิค การ
เปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด
30 วินาที พบวา ปริมาณวัสดุที่นํามาทําการอบมีผลตอปริมาณคลื่น
ไมโครเวฟ และระยะเวลาในการใหความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ โดย
สามารถสรุปไดดังนี้
1) การใหความรอนอยางตอเนื่อง กับวัสดุที่มีปริมาณนอยจะทํา
ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก วั ส ดุ ที่ นํ า เข า ไปอบแห ง และไม
สามารถไลความชื้นออกจากวัสดุไดหมด เนื่องจากเกิดการ
เสียหายกอนการอบแหงสิ้นสุดลง
2) ปริมาณของวัสดุที่มีความเหมาะสม สําหรับการนําไปอบใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ที่ปริมาณ1000 และ 1500 กรัม และใชกับ
วิธีการใหความรอนแบบการเปดและปดแหลงกําเนิดความ
รอนสลับกัน 30 วินาทีตลอดการทดลอง
3) วัสดุทดลองที่มีปริมาณนอยกวาจะมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิตอ
เวลาภายในวัสดุที่สูงกวา เนื่องจากพลังงานปอนเขาระบบเทา
เดิมแตปริมาณความชื้นในวัสดุลดลง
4) คุณภาพของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่
นําไปอบและวิธีการปอนความรอนจากแหงกําเนิด
5) กําลังวัตตไมโครเวฟเทาเดิม (800 วัตต) แตปริมาณของวัสดุ
ที่นําไปอบนอยลง อุณหภูมิตอเวลาภายในวัสดุเพิ่มสูงขึ้นเปน
ตามทฤษฎี ที่ พ ลั ง งานดู ด ซั บ จะแปรผั น ตามความเข ม
สนามไฟฟา
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เครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบด
ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง
Commercialized Paddy Dryer using Double Feed Microwave and Spouted Bed
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บทคัดยอ
ในปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันวาพืชเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศและขาวเปลือกก็เปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดในการ
สงออกใหแกประเทศเปนอยางมาก ปจจุบันไดมีการกําหนดเกณฑของ
ขา วเปลือ กในการซื้ อ ขายจะต องมี ค วามชื้ น ไม เ กิ น 15% มาตรฐาน
เปยก จึงจะซื้อขายในราคาที่รัฐบาลรับประกัน ดังนั้นการสรางความ
รอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับสเปาเต็ดเบดเปนการพัฒนาเทคนิค
การใหความรอนเพื่อระเหยความชื้นในขาวเปลือก จากการทดลองวิจัย
นี้ไดสรางเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
รว มกับ ระบบสเปาเต็ ด เบดชนิ ดป อ นคลื่ น สองตํ า แหน ง ซึ่ ง สามารถ
อบแหงจากความชื้นเริ่มตนเฉลี่ย 30% มาตรฐานเปยก ใหเหลือ
ความชื้นสุดทายเฉลี่ย 10% มาตรฐานเปยก โดยใชอุณหภูมิของลม
รอน 70oC โดยใชแมกนีตรอนจํานวน 2 หัว แบบไมสมมาตร ซึ่งการ
ออกแบบลักษณะเชนนี้จะทําใหความรอนที่เ กิดขึ้นในถังสเปาเตดมี
ความสม่ําเสมอไดดีกวาการอบแหงแบบลมรอนธรรมดาและสามารถไล
ความชื้นในขาวเปลือกไดเร็วกวาและไดปริมาณขาวตนเพิ่มขึ้น โดยที่
คุ ณ ภาพ สี ของข า วเปลื อ กยั ง คงใกล เ คี ย งสภาพเดิ ม ซึ่ ง จากการ
วิเคราะหดานจุดคุมทุนจะมีคาใชจายในการอบแหงขาวเปลือกคิดเปน
เงิน 6852.48 บาทตอตันขาวเปลือก จะไดจุดคุมทุนเปนระยะเวลา 1 ป
และในดานการใชพลังงานไฟฟาจะมีคาใชจายคิดเปนเงิน 16,850.88
บาทตอป
คําสําคัญ: ไมโครเวฟ, สเปาเต็ดเบด, การอบแหงขาวเปลือก
Abstract
The combination of a spouted bed with microwave heating
to improve heating uniformity was evaluated. Experiments were
performed on a Commercialized Paddy Dryer using Double Feed
Microwave and Spouted Bed System which initially had moisture
content at 30%wb and it had been dried to 10%wb at 70oC air
using double magnetron of microwave power. With the
combination method, temperature uniformity in Paddy was

greatly improved as compared the stationary bed during
microwave drying method. Products had less discoloration and
higher rehydration rates as compared to conventional hot air
drying or spouted bed drying. Furthermore, drying time could be
reduced more than 80% compared to fluidized bed drying
without microwave heating.
Key Words: Microwave, Spouted bed, Paddy drying
1. บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีบทบาทสําคัญในการผลิต
สินคาอาหารหลายชนิดออกไปเลี้ยงคนทั่วโลก ประกอบกับนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตองการใหประเทศไทยเปนครัวของโลก ทั้งนี้
หมายถึ ง การเป น ผู ผ ลิ ต และส ง ออกหลั ก ของโลก รั ฐ บาลจึ ง เน น ให
ปรับปรุงระบบการผลิตเชิงเกษตรใหเปนเกษตรเชิงอุตสาหกรรม ในที่นี้
จะขอระบุและเนนในเรื่องของขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศและ
การเพิ่มมูลคาของขาว
อดีตที่ผานมา เกษตรกรจะใชวิธีการตากลานหลังจากเกี่ยวขาว
เพื่ อ ไล ค วามชื้นในเมล็ดข า ว แต จะมี ความสูญเสี ยเกิ ดขึ้นได อีก อั น
เนื่องมาจากบางครั้งฝนตก นกลงมากิน แมลง ฝุน เขามาปนเปอน จึง
ไดมีการพัฒนามาใชเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบ Batch Type ตอมา
เพื่อใหการอบแหงขาวเปลือกดียิ่งขึ้นจึงไดมีการพัฒนาเครื่องอบแหง
ชนิด LSU (คิดคนมาจาก Louisiana State University) มาเปนแบบ
Counter Flow Batch Type, Parallel Flow Batch Type, Cross Flow
Batch Type และ Continuous Mix Flow เมื่อป พ.ศ. 2536 ศ.ดร.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดทําการวิจัยเครื่องอบแหงขาวเปลือกระบบ
ฟลู อิ ไ ดซ เ ซชั น พบว า การใช เ วลาในการอบข า วเปลื อ กน อ ยลง
ตั ว เครื่ อ งจั ก รมี ข นาดเล็ ก เมื่ อ เที ย บกั บ ชนิ ด LSU
เปอร เ ซ็ น ต
ขาวเปลือกที่เปน Head yield ไดเพิ่มมากกวาการอบแหงดวยเครื่อง
ชนิด LSU แตระบบฟลูอิไดซเซชันก็ยังมีจุดดอย คือสามารถทําให
ขาวเปลือกแหงไดดีเฉพาะชวงของอัตราการอบแหงคงที่เทานั้นและ
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ในชวงของการอบแหงลดลงก็จะตองใชกระบวนการอบแหงชนิดอื่นมา
เสริม
ตอมาเริ่มมีการใชพลังงานคลื่นไมโครเวฟในการทําความรอนและ
การลดความชื้นในงานวิจัยมากขึ้น [Ratanadecho [1]] จึงไดมีนักวิจัย
ทําการศึกษาคนควาโดยใชพลังงานไมโครเวฟรวมกับการอบแหงโดย
ใชลมรอน ทําใหเวลาที่ใชในการทําใหแหงสั้นลง โดยเฉพาะในชวงของ
อัตราการอบแหงลดลง [Garcia และคณะ [2], Prabhanjan และคณะ
[3]และ Torringa และคณะ [4]] การอบแหงที่ใชระบบไมโครเวฟนั้นจะ
ทําใหเกิดความรอนขึ้นภายในเนื้อวัสดุ ทําใหเกรเดียนของความดันมี
อิทธิพลในการลดเวลาของกระบวนการอบแหง และในการถายเทมวล
ก็จะอยูภายใตอิทธิพลเกรเดียนของความดันแกส [Turner & Jolly [5]]
ในชวงแรกของการศึกษาวิจัยจะเปนการศึกษาการถายเทความรอน
และมวล การวิ เ คราะห ก ารกระจายของอุ ณ หภู มิ ความชื้ น โดยไม
คํานึงถึงอิทธิพลของความดัน พบวาสามารถลดเวลาการอบแหงไดสูง
เปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะใหคุณภาพของผลิตภัณฑ
สูง ชวยลดเวลาในการอบแหง มีคาตนทุนในการผลิตสูง [Mullin [6]]
ตอมาไดมีการศึกษาทฤษฎีและการทดลองของกระบวนการอบแหง
โดยใช ไ มโครเวฟในวั ส ดุ พ รุ น ที่ ไ ม อิ่ ม ตั ว โดยศึ ก ษาเน น ในเรื่ อ งการ
ถายเทความรอนและความชื้นพบวาวัสดุพรุนที่มีขนาดเล็กมีแรงดัน
คาพิวลารีสูงกวา ทําใหสามารถใชเวลาในการอบแหงสั้นกวาวัสดุพรุน
ที่มีอนุภาคขนาดใหญ [Ratanadecho และคณะ [7]] ขอจํากัดในเรื่อง
ขนาดของอนุ ภ าคของวั สดุ ที่ ใช ใ นการอบแห ง ด ว ยระบบไมโครเวฟ
รวมกับสเปาเตดเบด ไดนําแอปเปลหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตามาทําการ
ทดลอง มีความชื้นเริ่มตน 22.4 % มาตรฐานเปยก พบวาปริมาณ
ความชื้น สี หลังจากทําการอบแหงมีความสม่ําเสมอดี จากการทดลอง
ขางตนทําใหทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการควบคุมการออกแบบ
ระบบการอบแหง [Feng & Tang [8]] ในงานวิจัยครั้งนี้กลุมผูวิจัยจาก
หน ว ยวิ จั ย เพื่ อ การใช ป ระโยชน จ ากไมโครเวฟในงานวิ ศ วกรรม
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ไดทําการพัฒนาระบบของการ
อบแหงใหมีป ระสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอีกโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสเปาเต็ ด เบดชนิ ด ป อ นคลื่ น สองตํ า แหน ง มาทํ า การอบแห ง
ข า วเปลื อ ก โดยวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ศึ ก ษา
จลนพลศาสตร ข องระบบการอบแห ง ข า วเปลื อ กโดยใช ไ มโครเวฟ
ร ว มกั บ ระบบสเปาเต็ ด เบดชนิ ด ป อ นคลื่ น สองตํ า แหน ง และศึ ก ษา
คุณภาพของขาวเปลือกหลังจากผานกระบวนการอบแหง
2. แนวคิดการใชระบบไมโครเวฟรวมกับสเปาเต็ดเบด
วัสดุรูพรุนประกอบดวยอนุภาคของแข็งกับของเหลว ไอน้ําและ
อากาศ ดั ง นั้ น การถ า ยเทความชื้ น จึ ง อยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของการ
แพร ก ระจายของไอ (Vapor
Diffusion) หรื อ แรงดั น คาพิ ว ลารี
(Capillary Force) อิทธิพลของความชื้น อุณหภูมิและเกรเดียนของ
ความดัน สภาวะที่ใชในการอบแหง และวิธีการใหความรอน ในการ
วิเคราะหการอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟนั้น ของเหลว (Free Water)
พิ จ ารณาภายใต อิ ท ธิ พ ลของแรงดั น คาพิ ว ลารี ห รื อ เกิ ด ทั้ ง ภายใต
อิทธิพลการแพรไอน้ําและแรงดันคาพิวลารี การที่วัสดุรอนขึ้นภายใต
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คลื่นไมโครเวฟนั้น เกิดขึ้นจากกลไก 2 อยางคือ กระบวนการโพลาไร
เซชั่ น (Polarization
Process) กระบวนการโพลาไรเซชั่ น เป น
กระบวนการจัดเรียงตัวของประจุใหม การสั่นหรือการหมุนตัวของได
โพลภายใตสนามไฟฟาหรือแมเหล็กซึ่งถือเปนการเกิดการเคลื่อนที่
ของประจุในระยะสั้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่ของประจุซึ่งเกิดจาก
กระบวนการนําไฟฟา เมื่อคลื่นไมโครเวฟผานเขามาในเนื้อวัสดุ คลื่น
จะถู ก ดู ดกลื น และจะไปเหนี่ ย วนํ า ให เ กิ ดสนามไฟฟ า ขึ้ น ภายในและ
สนามไฟฟ า นี้ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องประจุ ต า งๆ หรื อ เกิ ด
กระบวนการโพลาไรเซชั่ นขึ้นภายในวั สดุ นั้น และแรงตา นทานการ
เคลื่อนที่รวมไปถึงแรงเฉื่อย แรงยืดหยุน และแรงเสียดทานจากการชน
กันของประจุตางๆ ทําใหเกิดความรอนขึ้น หรือที่เรียกกันวา Losses
ขึ้น ในวั ส ดุ โดยไมโครเวฟเป น คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ชนิ ด หนึ่ ง มี ย า น
ความถี่อยูในชวง 100 MHz ไปจนถึง 10 GHz โดยอาศัยคุณสมบัติของ
คลื่นไมโครเวฟมาทําใหโมเลกุลของน้ําในขาวเปลือกกลับขั้วไปมาอยาง
รวดเร็วเปนจํานวนประมาณ 4,900 ลานครั้งตอวินาที จึงเปนเหตุทําให
โมเลกุลของน้ําเสียดสีกันเกิดความรอนขึ้นจากโมเลกุลภายในเนื้อเมล็ด
ข า วเปลื อ กแล ว ค อ ยส ง ความร อ นออกมาที่ ผิ ว ด า นนอก กล า วคื อ
โมเลกุลจะกลับตัวในชวงคลื่นบวก 2,450 ลานครั้งตอวินาที และชวง
คลื่นลบ 2,450 ลานครั้งตอวินาที ดังนั้นการออกแบบกระบวนการ
อบแหงที่ดีจะตองคํานึงถึงประเด็นพื้นฐานที่สําคัญของการกระจายตัว
ของความรอนภายในคาวิตี้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือกตําแหนงของการ
ปอนคลื่นใหการกระจายตัวของคลื่นภายในคาวิตี้ใหมีพฤติกรรมเปน
แบบมั ล ติ โ หมด ทั้ ง นี้ ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ารจํ า ลองพฤติ ก รรมการ
แพรกระจายของคลื่นภายในคาวิตี้ทําโดยใชคอมพิวเตอรชวย ในเชิง
หลักการแลว การใชแมกนีตรอนที่มีกําลังต่ําหลายตัวจะชวยทําใหเกิด
การกระตุนการเกิดโหมดใหมๆ ภายในคาวิตี้งายขึ้น ทําใหรูปแบบและ
ประสิทธิภาพการเกิดความรอนดีกวาแบบโหมดเดียว การใชอุปกรณ
ควบคุมระบบการป ดเปดของแมกนีตรอนแตละตัวสามารถแยกการ
ควบคุมอยางอิสระ แตจะตองระวังเรื่องการเกิดการหักลางของคลื่น
ไมโครเวฟหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การเกิดคัปปลิ้งของคลื่นภายในคา
วิตี้ โดยเฉพาะหากมีการติดตั้งแหลงปอนคลื่นของแตละตัวในตําแหนง
ที่ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดการ ครอสคัปปลิ้งหรืออินเตอรคัปปลิ้ง ซึ่ง
จะไมเปนผลดีเนื่องจากจะเอื้อใหเกิดปรากฏการณ การล็อคของคลื่น
เปนเหตุใหประสิทธิภาพการทํางานของแมกนีตรอนลดลง ลดการเกิด
ความถี่ที่ แตกต า ง ลดการเกิ ดสภาพเรโซแนนซของคลื่นมั ลติ โหมด
ภายในคาวิตี้
3 อุปกรณการทดลอง
เครื่ อ งอบแห ง ข า วเปลื อ กเชิ ง พาณิ ช ย โ ดยใช ค ลื่ น ไมโครเวฟ
รวมกับระบบสเปาเต็ดเบด ผูประดิษฐไดทําการปรับปรุงและพัฒนา
เพิ่มเติมจากเครื่อง MW_Dry1 ซึ่งเปนงานวิจัยของ รศ.ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช หัวหนาหนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงาน
วิ ศ ว ก ร ร ม ( R.C.M.E.) ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยทําการสรางตัวคาวิตี้
ขนาด 95 cm x 65 cm x 80 cm ซึ่งทําจากสแตนเลสและติดตั้งตัว
แมกนี ต รอนและชุ ด ควบคุ ม เพื่ อ จ า ยคลื่ น ไมโครเวฟเข า ในกล อ ง
ไมโครเวฟที่สองตําแหนงพรอมกัน (สิทธิบัตรเลขที่ 22549) ในทํานอง
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เดียวกันสามารถที่จะเลือกปดเปดตําแหนงใดก็ไดและสามารถตั้งเวลา
ใหทํางานได โดยที่แมกนีตรอนแตละตัวมีกําลังสูงสุดขนาด 800 W ที่
ความถี่ 2.45 GHZ
ในการนี้จะออกแบบใหการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟเปน
ลักษณะหลายโหมด (Multi-mode) ดวยเหตุผลของการกระจายตัวของ
ความรอนในวัสดุที่นํามาอบที่ดี ภายในจะติดตั้งสเปาเต็ดเบด ซึ่งทํา
ดวยวัสดุที่ไมดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 40
cm และสูง 57 cm และสามารถบรรจุขาวเปลือกไดประมาณ 5 kg ใน
หนึ่งรอบการทํางาน โดยดานลางสเปาเต็ดเบด จะติดตั้ง Blower ขนาด
2.2 กิโลวัตต 5.3 แอมแปร 380 โวลต เพื่อสรางปริมาณและแรงดัน
ของลมโดยที่สามารถควบคุมใหปรับความเร็วและแรงดันของลมได
ตามตองการและบังคับใหลมผาน Heater ซึ่งสามารถทําใหลมมี
อุณ หภูมิเ พิ่มขึ้นประมาณ 70oC
โดยมี ค วามเร็ วลมที่เ หนื อ แผ น
Distributor เปน 2.3 m/s เพื่อใหขาวเปลือกที่จะอบสามารถลอยตัวและ
หมุนวนภายในสเปาเต็ดเบดได
ดานบนของระบบจะติดตั้งระบบปอนวัสดุ (Hopper and Feed
Valve) เขาไปในสเปาเต็ดเบด สวนที่ผิวดานบนของตูไมโครเวฟจะ
เจาะเป น ช อ งไว เ พื่ อ ให ค วามชื้ น ผ า นออกไปสู บ รรยากาศได โ ดยมี
ตะแกรงโลหะซึ่งออกแบบพิเศษใหสามารถตัดคลื่นที่จะทะลุผานไดปด
เอาไว สวนดานลางของตูไมโครเวฟจะมีระบบกักเมล็ดขาวเปลือก
(Distributor Plate and Discharge Valve) ใหขังอยูในหองสเปาเต็ด
เบดที่ตองการอบแหง ในการทดลองนี้จะทําการวัดอุณหภูมิของลมรอน
ที่ออกจาก Heater อุณหภูมิในหองสเปาเต็ด อุณหภูมิที่ปลอยออกสู
บรรยากาศ และอุณหภูมิรอบๆ เครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ เพื่อ
นําไปวิเคราะหผลตอไป
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11
8

10. Water tank
11. Water cooler

รูปที่ 2 แสดงตําแหนงติดตั้งถังสเปาเต็ดเบดภายในคาวิตี้ของเครื่อง
อบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง

1

2

5

3. Cavity
4. Spouted Chamber
5. Electric Control
6. Discharge valve

3

9B

7
6
10

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชย
โดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบด
ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง
สวนประกอบของเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ ที่สรางขึ้นแสดงไดดังนี้
7. Heater
1. Hopper
8. Blower
2. Feed valve
9. Microwave Generated

รูปที่ 3 ภาพถายจริงของเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชย
โดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบด
ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง
4 ผลการทดลอง
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่ นแปลงของความชื้น
อุณหภูมิในขาวเปลือกเมื่อทําใหแหงดวยเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิง
พาณิชยโดยใชคลืน่ ไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่น
สองตําแหนง สามารถจําแนกผลของการศึกษาออกเปนสองสวนใหญๆ
คือ ดานจลนพลศาสตรของการอบแหงและดานคุณภาพดังนี้
4.1 ดานจลนพลศาสตรของการอบแหง
จากผลการทดลองทําการอบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงฯ
ที่สรางขึ้น โดยทําการปอนคลื่น 2 ตําแหนง กําลังแมกนีตรอนรวม
1600 W อุณหภูมิลมรอนเฉลี่ย 70oC มีความเร็วลม 2.3 m/s โดยใน
แต ละรอบของการอบแห ง ใชเ วลา 9
นาที โดยพิจ ารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในตําแหนงตางๆ ของเครื่องอบแหงฯ ดังรูป
ที่ 4 อุณหภูมิของ Exhaust air และอุณหภูมิใน Spouted Chamber จะ
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Temperature (C)

60
50
40
30

Hot Air

20

Spouted Chamber
Exhaust Air

10

Suction Air (Ambient)

0
0

1
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Time (min)

รูปที่ 4 แสดงอุณหภูมิที่ตําแหนงของเครื่อง
ไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดขณะทําการอบแหง
ตารางที่ 1 ความชื้นของขาวเปลือกที่ทดลองอบแหง
ดวยเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ
Batching
1

2

3

4
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Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Initial Moisture
%db
%wb
43.88
30.5
44.71
30.9
43.4
30.26
45.84
31.43
44.99
31.03
44.43
30.76
45.34
31.2
44.71
30.9
45.27
31.16
43.88
30.5
43.74
30.43
44.71
30.9

Final Moisture
%db
%wb
26.95
10.18
26.84
10.53
26.94
10.21
26.82
10.61
26.81
10.64
26.91
10.3
26.93
10.23
26.84
10.53
26.87
10.44
26.95
10.18
26.95
10.16
26.84
10.53

80

Initial moisture dry basis
70

Paddy Moisture Content (%)

มีคาคอนขางคงที่ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรอนภายในคาวิตี้
เกิดขึ้นอยางสมบูรณ ซึ่งความรอนที่เกิดขึ้นในเนื้อเมล็ดขาวเปลือกจะ
เกิดจากคลื่นไมโครเวฟและอุณหภูมิที่ผิวของเมล็ดขาวเปลือกจะเกิด
จากการถายเทความรอนดวยลมรอน ซึ่งทั้งสองกระบวนการถายเท
ความรอนนี้ เกิ ดขึ้นในเวลาเดีย วกั น ทําใหเ กิดการถา ยเทความร อ น
อยางมีประสิทธิภาพ จากตารางที่ 1 แสดงคาความชื้นของขาวเปลือก
ที่ทําการทดลองโดยวัดคาความชื้นเริ่มตนและความชื้นสุดทายของแต
ละรอบการอบแห ง วั ด ค า เป น มาตรฐานเป ย กและมาตรฐานแห ง
จากนั้นนํามาวาดกราฟแสดงความชื้นของขาวเปลือกกอนและหลังการ
อบแห ง พบว า การไล ค วามชื้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ไปอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง 4
Batching และความชื้นสุดทายที่ไดในแตละรอบมีคาใกลเคียงกันอยาง
มาก (รูปที่ 5) ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการใหความรอนดวยไมโครเวฟ
นั้น ความรอนที่เ กิดภายในวัสดุจะเป นแบบการกํา เนิดความรอนใน
หนวยปริมาตร (Volumetric Heating) ทําใหอุณหภูมิภายในวัสดุสูง จึง
สามารถไลความชื้นจากภายในออกสูบริเวณผิวเปนไปอยางรวดเร็ว
ประกอบกับมีอิทธิพลของการพาความรอนจากสเปาเต็ดเบดทําใหการ
ถา ยเทความร อ นและมวลเป น ไปอยา งรวดเร็ ว โดยในช วงแรกของ
กระบวนการอิทธิ พ ลของแรงดั นคาพิ ล ลารี จ ะมี อิ ท ธิพ ลสูง ในการไล
ความชื้นออกสูผิวหนาแตเมื่อเวลาผานไปความชื้นภายในวัสดุไดรับ
ความรอนเปลี่ยนเปนไอ ดังนั้นการไลความชื้นจะมีอิทธิพลของความ
ดันไอเปนหลัก

Initial moisture wet basis
Final moisture dry basis

60

Final moisture wet basis
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Batch (sampling)

รูปที่ 5 แสดงคาความชื้นของขาวเปลือกกอนและหลังอบแหงดวย
เครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ ที่สรางขึ้น
4.2 ดานคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือกที่ผานการอบแหง
ดําเนินการตามมาตรฐานการสงออกของ WING ON RICE Co., Ltd.
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การอบแหงขาวเปลือกใหไดความชื้นสุดทายประมาณ
10%wb
2. ทําการกะเทาะขาวเปลือกดวยเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง
กลมชั้นเดียว
3. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 24
4. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 30
5. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 36
จากนั้นเอาไปทําการหาคุณภาพของขาวสารดวยเครื่อง Star Kett
GR126 ซึ่งไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อนําไปเปรียบเทียบคาความ
ขาวของข า วสาร ที่ ผ า นการอบแห ง ของข า วเปลื อ กด ว ยวิ ธี ล มร อ น
ธรรมดาและฟลูอิไดซเบด ดังแสดงในรูปที่ 6 และตารางที่ 7 จะเห็นวา
คาความขาวของขาวเปลือกที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงโดยใช
ไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง จะให
คาความขาวดีกวาการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดเนื่องจากการใหความ
รอนดวยไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดจะมีอัตราการอบแหงสูงและสามารถ
ไล ค วามชื้ น ภายในวั ส ดุ ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว จึ ง สามารถลดเวลาที่ ใ ช ใ น
กระบวนการอบแหงลงไดมาก จึงยังคงรักษาคุณภาพทางดานความ
ขาวของขาวไดดีกวาวิธีฟลูอิไดซเบด แตจากการตรวจสอบพบวาคา
ความขาวของขา วที่ไดจากตากแดดธรรมดาจะยั ง คงรัก ษาคุ ณภาพ
ทางด า นสี ไ ด ดี ก ว า เล็ ก น อ ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิ ที่
เกิดขึ้นภายในวัสดุที่ผานกระบวนการอบแหงดวยตากแดดธรรมดานั้น
จะทําใหอุณหภูมิขาวสูงนอยกวาวิธีไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดที่ความรอน
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหคุณภาพของขาวที่ผานกระบวนการตาก
แดดตามธรรมดามีความขาวมากกวา (เพียงเล็กนอย)
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ตารางที่ 2 คุณภาพขาวที่อบแหงดวยเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบด
Sample

Paddy
(g)
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
3
4
5
6
7
8

%

55

%

Brown Rice White Rice Whiteness
Head Yield Broken Rice
(g)
(g)
96.3
83.8
39.9
59.24
10.64
95.8
81.9
38.7
59.18
10.72
95.7
83.4
39.2
59.73
10.56
96.3
83.8
38.5
58.98
9.97
95.7
83.4
39.2
59.52
10.24
95.8
81.9
39.5
58.72
10.16
95.8
81.9
39.3
58.76
10.88
96.3
83.8
38.4
59.83
10.15

50

Bran

% Head Yield

%

60

10.16
11.12
10.56
10.96
10.64
11.28
11.6
11.04

45
40
35
30

Conventional Air Drying

25
20

Microwave Spouted Bed Drying

15
10

Fluidized Bed Drying

5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Batch (Sampling)

รูปที่ 7 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดที่ผานการอบแหง
ทั้ง 3 วิธี และผานกระบวนการสีขาวขาว 3 ครั้ง
50
45

ตารางที่ 4 แสดงเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดที่ผานการอบแหงขาวเปลือก
และผานการสีขาวขาวดวยการขัดขาว 3 ครั้ง

40

Whiteness

35
30
25
20
Fluidized Bed Drying

15

Microw ave Spouted Bed Drying

10

Conventional Air Drying

5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Batch (Sam pling)

รูปที่ 6 แสดงคาความขาวของขาวเปลือกที่ผานการอบแหงแตละวิธี

ตารางที่ 3 แสดงคาความขาวของขาวที่ผานการขัดขาว 3 ครั้ง
Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Natural air
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
33.8

Spouted bed
39.9
38.7
39.2
38.5
39.2
39.5
39.3
38.4
38.4

Fuidized bed
43.6
42.9
43.7
43.4
43.4
43.5
43.8
43.4
43.5

mean

34.15

39.01

43.47

Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Natural air
54.88
55.68
55.12
55.76
55.35
56.72
57.92
56.24
55.92

Spouted bed
54.11
53.73
54.08
54.17
53.84
53.59
53.96
53.92
53.86

Fluidized bed
51.68
51.76
48.01
49.44
48.93
48.12
48.27
48.51
48.46

mean

55.95

53.92

49.24

ตารางที่ 4 และรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตขาวเต็ม
เมล็ดที่ผานการอบแหงโดยใชวิธีการอบแหงแตกตางกัน โดยในการ
ศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ใ ช วิ ธี ก ารพาความร อ นตามธรรมชาติ การอบแหง ด ว ย
ไมโครเวฟสเปาเต็ ด เบด และการอบแห ง ด ว ยวิ ธี ฟ ลู อิ ไ ดซ เ ซชั่ น
ตามลํ า ดั บ พบว าเปอร เ ซ็ นตข องขา วเต็ มเมล็ดที่ไดจากการอบแห ง
ขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงโดยใชไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ด
เบดชนิ ด ป อ นคลื่ น สองตํ า แหน ง มี ค า มากกว า ข า วเปลือ กที่ ผา นการ
อบแหงดวยฟลูอิไดซเบด เนื่องจากความชื้นในเนื้อเมล็ดขาวเปลือกถูก
ทําใหรอนดวยไมโครเวฟ ความรอนจะเกิดขึ้นตลอดทั่วทั้งเมล็ด
(Volumetric Heating) เกิดเปนความดันไอแลวขับเคลื่อนความชื้นออก
สูผิวเมล็ดขาวเปลือกและระเหยออกสูบรรยากาศไดอ ยางสม่ํ าเสมอ
การแตกหัก (Cracking) ภายในเนื้อเมล็ดขาวเปลือกจึงเกิดนอย
5 สรุปผลการทดลอง
การเกิดความรอนเนื่องจากไมโครเวฟเปนการเกิดตลอดทั่วทั้ง
เมล็ด (Volumetric Heating) ทําใหความรอนที่เกิดขึ้นในเนื้อเมล็ด
ขาวเปลือกจะกระจายสม่ําเสมอ การไลความชื้นเปนไปอยางสม่ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ทําใหควบคุมคุณภาพไดงาย ดังนั้นเวลาที่ใชในกระบวนการ
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อบแห ง ข า วเปลื อ กจะใช ร ะยะเวลาสั้ น ประมาณหนึ่ ง ในสิ บ ของ
กระบวนการอบแหงโดยวิธีการพาความรอนแบบธรรมดา ดวยเหตุนี้
ทําใหยังคงรักษาคุณภาพดั้งเดิมของผลิตภัณฑ (ขาวเปลือก) ที่นํามา
อบแห ง ได ดี ก ว า วิ ธี ดั้ ง เดิ ม เช น รู ป ทรง สี กลิ่ น และข า วเต็ ม เมล็ ด
นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง กลาวคือประมาณ 70%
ในขณะที่ใชกระบวนการอบแห งแบบวิธีธ รรมดามีป ระสิ ทธิภ าพเชิ ง
ความรอนแคประมาณ 30% และเครื่องอบแหงไมโครเวฟสเปาเตดมี
ขนาดเล็ก ทําใหใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยเมื่อเทียบกับการอบแหงแบบ
ดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช ล มร อ นธรรมดาที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต เท า กั น ประกอบกั บ
ต อ งการการบํ า รุ ง รั ก ษาน อ ย ทํ า ให ส ามารถลดค า ใช จ า ยในการ
ดํ า เนิ น การได ม าก ซึ่ ง ผลงานประดิ ษ ฐ นี้ จ ะเน น การใช วั ส ดุ ที่ มี อ ยู
ภายในประเทศและใชงบประมาณในการสรางต่ํา แตสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีตนทุนต่ํากวาการนําเขาจากตางประเทศ 8 เทา
และชุ ม ชนระดั บ รากหญ า สามารถนํ า เทคโนโลยี ก ารอบแห ง นี้ ไ ป
ดัดแปลงใชประโยชนไดดี จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรอื่นๆ ไดหลายชนิด เชน กาแฟ ถั่วและแปง เปนตน
5.1 เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟสามารถสงผานทะลุเขาไปในเมล็ด
ขาวเปลือกที่นํามาอบแหง ดังนั้น ความรอนที่เกิดขึ้นใน
เนื้อเมล็ดขาวเปลือกจะกระจายสม่ําเสมอทําใหความแหง
เปนไปอยางสม่ําเสมอในทุกตําแหนง ดวยเหตุนี้ทําใหการ
ควบคุมคุณภาพทําไดงาย
5.2 เวลาที่ใชในกระบวนการอบแหงขาวเปลือกจะใชระยะเวลา
สั้ น คื อ ประมาณหนึ่ ง ในสิ บ ของกระบวนการอบแห ง โดย
วิธีการพาความรอนแบบธรรมดา
5.3 สามารถรักษาคุณภาพของขาวไดดีและมี Head yield ของ
การสีขาวสูงกวาวิธีดั้งเดิม
5.4
มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง กลาวคือประมาณ 70%
ในขณะที่ ใ ช ก ระบวนการอบแห ง แบบวิ ธี ธ รรมดามี
ประสิทธิภาพเชิงความรอนแคประมาณ 30%
5.5 ในกระบวนการอบแหงขาวเปลือกแบบไมโครเวฟสเปาเต็ด
เบดตองการการบํารุงรักษานอย ทําใหลดคาใชจายในการ
ดําเนินการ
5.6 เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดมี
ขนาดเล็ก ทําใหใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยเมื่อเทียบกับ
เครื่องอบแหงแบบดั้งเดิมที่ใชลมรอนธรรมดาที่กําลังการ
ผลิตเทากัน
5.7 เครื่องอบแหงไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดใชแหลงความรอน
นอยกวาวิธีอบแหงแบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบที่กําลังการ
ผลิตเทากัน
5.8 ผลงานประดิษฐนี้จะเนนการใชวัสดุท่ีมีอยูภายในประเทศ
และใช ง บประมาณในการสร า งต่ํ า แต ส ามารถทํ า งานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ต น ทุ น ต่ํ า กว า การนํ า เข า จาก
ตา งประเทศ 8 เทา และชุ มชนระดับรากหญ าสามารถนํ า
เทคโนโลยีการอบแหงนี้ไปดัดแปลงใชประโยชนไดดี
5.9 ประยุกตใชกับผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ ไดหลาย
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ชนิดเชน กาแฟ ถั่ว และแปง เปนตน
5.10 รักษาคุณภาพดั้งเดิมของผลิตภัณฑที่นํามาอบแหงไดดี
เชน รูปทรง สี กลิ่น และ Head yield
5.11 เวลาที่ใชในการอบแหงขาวเปลือกสั้น เนื่องจากชวงอัตรา
การอบแหงคงที่และลดลง สามารถเกิดในเวลาเดียวกันได
ทําใหเวลาในการทําแหงขาวเปลือกในหองอบแหงนอย
5.12 ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยจะใชระยะเวลาคืนทุนภายใน
12 เดือน
5.13 ในการสรางเครื่องใหเปนเชิงพาณิชยสามารถออกแบบ
สรางเปนระบบการผลิตอยางตอเนื่องได
5.14 ดานการอนุรักษพลังงาน การใชระบบไมโครเวฟเพื่อการ
อบแหงจะมีประสิทธิภาพเปน 90 % เมื่อเทียบกับการ
อบแหงโดยใชระบบการใหความรอนดวยการเผาไหม
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บทคัดยอ
บทความนี้ เ ป น การนํ า เสนอการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใชทอนํา
คลื่ น รูป ทรงสี่ เ หลี่ ย มร ว มกั บการพาร อ น (โหมด TE 10 ความถี่ 2.45
GHz) ในกรณีปญหา 2 มิติ สําหรับวัสดุพรุนแบบไมอิ่มตัวหลายชั้นที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหวัสดุพรุนประกอบไปดวยเม็ดแกว น้ํา และ
อากาศ สําหรับการวิเคราะหจะแบงออกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหใน
กรณีแพคเบดชั้นเดียวความลึก 50 มม. ซึ่งใชเม็ดแกวขนาดเดียวกัน
หมด (มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 มม. (F bed) และ 0.4 มม. (C
bed)) และการวิเคราะหในกรณีแพคเบดสองชั้นที่ใสเม็ดแกว 2 ขนาดไว
ดวยกันแตอยูคนละชั้น โดยศึกษาในกรณีแพคเบด F-C ซึ่งอนุภาคเม็ด
แกวขนาดเล็ก (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 มม. (F bed)) วางอยูบน
อนุภาคเม็ดแกวขนาดใหญ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.4 มม. (C bed))
และศึกษาในกรณีแพคเบด C-F ซึ่งอนุภาคเม็ดแกวขนาดใหญ (C bed)
วางอยูบนอนุภาคเม็ดแกวขนาดเล็ก (F bed) ตามลําดับ โดยการศึกษา
ครั้งนี้มุงเนนรายละเอียดไปที่อิทธิพลของขนาดอนุภาคเม็ดแกวในแตละ
ชั้ น และรู ป แบบการจั ด เรี ย งชั้ น ความหนาของวั ส ดุ พ รุ น ที่ มี ผ ลต อ
ความสัมพันธของพฤติกรรมการถายเทความรอน มวลสาร และความ
ดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดกระบวนการอบแห ง ในวั ส ดุ พ รุ น หลายชั้ น จาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของ
ชั้นแพคเบดสงผลตอจลนพลศาสตรอยางมาก และผลการวิเคราะหที่ได
สามารถนําไปอธิบายถึงจลนพลศาสตรของวัสดุพรุนหลายชั้นเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณจริงตอไป
Abstract
The presented paper investigated the 2 dimensional
numerical analysis of microwave and air convective drying
process in multi-layer porous materials using a rectangular
waveguide (mode:TE10 at frequency 2.45 GHz). The unsaturated

multi-layer porous packed bed composed of glass beads ,water
and air. The samples are prepared in the two configurations in
the : a single-layered packed bed (uniform packed bed) with bed
depth δ =50 mm (d=0.15 mm (F bed) and d=0.4 mm (C bed))
and a two-layered packed bed, respectively. The two-layered
packed bed are arranged in different configurations in the: F-C
bed (fine particles (d=0.15 mm) overlay the coarse particles
(d=0.4 mm)), and C-F bed (coarse particles (d=0.40 mm) overlay
the fine particles (d=0.15 mm)), respectively. This numerical study
use to determine heat/mass transport phenomena within the
multi-layer porous media located in rectangular wave guide to
evaluate the variations of temperature, moisture and pressure at
different glass beads size and layer thickness. The results show
that effect of multi-layer packed bed are very important roles on
overall drying kinetics. These findings are significant to explain
real phenomena of unsaturated porous media in microwave
drying using a rectangular waveguide.
1. บทนํา
กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนดวยพลังงานไมโครเวฟนับวาเปน
งานวิจัยสาขาใหมและมีความนาสนใจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ในการที่จะ
เขาใจถึงพฤติกรรมการกระจายตัวของความรอน มวลสาร และความดัน
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุพรุนนั้นจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีความรูความเขาใจถึงพฤติกรรมการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ
และพฤติกรรมการสงถายมวลสารและความรอนที่เกิดขึ้นในวัสดุพรุน
เปนอยางดี ในอดีตที่ผานมามีการศึกษาในเชิงทดลองและทฤษฎีทั้งใน
สวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟ และการศึกษาพฤติกรรมการสง
ถายมวลสารและความรอนในวัสดุมากมาย เชน Ayappa et al. [1]
ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของสมบัติไดอิเล็กตริกตออัตราการ
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เปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ภ ายใต ส ภาวะไมโครเวฟเพื่ อ ใช ทํ า นาย
ปรากฏการณเทอรมอลรันอะเวยเอฟเฟค (thermal runaway effects)
ระหวางกระบวนการไมโครเวฟ Ayappa et al. [2] ศึกษาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร 2 มิติเกี่ยวกับอิทธิพลของสมบัติไดอิเล็กตริกที่มีคา
เปลี่ยนแปลงตามฟงกชันของอุณหภูมิที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิในวัสดุไดอิเล็กตริก Fu et al. [3] เสนอวิธีการวิเคราะหการ
ทําความรอนดวยไมโครเวฟที่ขึ้นกับอิทธิพลของความถี่และอุณหภูมิ
ของวัสดุดวยวิธี FDTD อยางสมบูรณแบบ Ratanadecho et al. [4]
ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับกระบวนการทําความรอนดวย
ไมโครเวฟในของเหลวซึ่งมีอิทธิพลของการพาความรอนมาเกี่ยวของ
Lewis [5], Sherwood [6], Cealglske et al. [7], Henry [8] และ
Buckingham [9] ศึกษาพฤติกรรมและกลไกพื้นฐานตางๆ ไดแก ทฤษฎี
การแพร ทฤษฎีการไหลคาพิวลารี และทฤษฎีการระเหยและกลั่นตัว ที่
เกิดขึ้นภายในวัสดุพรุน ซึ่งงานวิจัยเหลานี้มีรากฐานมากจากทฤษฎีของ
ลุยคอฟ (Luikov’s theory) Whitaker [10] พิสูจนสมการความสัมพันธ
สําหรับของไหลสองสถานะในวัสดุพรุน ซึ่งสรางความสัมพันธระหวาง
สมการอนุรัก ษม วลและพลังงานของสสารในแต ละสถานะ (ของแข็ ง
ของเหลว และก า ซ) รวมถึง สมการฟลัก ซ (สํา หรั บ การแพร แรงดั น
คาพิ ว ลารี และการไหลแบบดาร ซี่ ) ซึ่ ง สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารส ง ผ า นและ
สมมติฐานมีความเขาใจงาย นอกจากนั้นตัวแปรสามารถนิยามและวัด
ไดจริง Perkin et al. [11] พัฒนาแบบจําลองสําหรับศึกษาการถายเท
ความร อ นและมวลสารในการอบแห ง วั ส ดุ พ รุ น ด ว ยไมโครเวฟ โดย
พลังงานไมโครเวฟที่ใชวิเคราะหไดจากการประมาณคาที่เกิดขึ้นในวัสดุ
Gori et al. [12] ศึกษาการอบแหงของชั้นของดินดวยไมโครเวฟโดย
อาศัยกฎของแลมเบิรท (Lambert’s law) Chen and Schmidt [13]
ศึกษาการอบแหงของวัสดุพรุนแบบชื้นมาก (hygroscopic) และไมชื้น
มาก (non-hygroscopic) ดวยไมโครเวฟโดยอาศัยกฎของแลมเบิรท
โดยนําทฤษฎีการเคลื่อนที่ของขอบเขต (moving boundary) มาใชใน
การคํานวณการเคลื่อนตัวของความชื้นในวัสดุ Perre and Turner [14]
ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการอบแหงไมเนื้อออนดวย
พลังงานไมโครเวฟในทอนําคลื่นขนาดใหญแบบ 2 มิติโดยใชพื้นฐาน
ทฤษฎีของวิเทเกอรและสมการแมกเวลส Ratanadecho et al. [15]
ศึกษากระบวนการทําความรอนวัสดุพรุน (เม็ดแกว) ดวยไมโครเวฟโดย
ใชทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม งานวิจัยนี้ขนาดอนุภาคของเม็ดแกว และ
กําลังไมโครเวฟที่ปอนเขาเปนตัวแปรที่สําคัญ ผลจากการวิจัยพบวา
ขนาดของอนุภาคมีผลตอการเคลื่อนตัวของความชื้นซึ่งไดรับอิทธิพล
จากความดันคาพิวลารี Ratanadecho et al. [16] ศึกษากระบวนการ
อบแหงวัสดุพรุน (เม็ดแกว) รวมถึงวัสดุพรุนหลายชั้นดวยไมโครเวฟ
โดยใชทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม งานวิจัยนี้ขนาดอนุภาค ความอิ่มตัว
ของน้ํา สมบัติไดอิเล็กตริก และกําลังไมโครเวฟที่ปอนเขาเปนตัวแปรที่
สํ า คั ญ ซึ่ ง ตั ว แปรดั ง กล า วล ว นมี ผ ลต อ กลไกการอบแห ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
Ratanadecho et al. [17] ศึกษาการทําความรอนดวยไมโครเวฟในวัสดุ
พรุนหลายชั้น (multi-layer porous material) ซึ่งกําหนดใหวัสดุพรุนชั้น
บนเปนวัสดุแหง (ไมมีความอิ่มตัวของน้ํา หรือมีความชื้นเปนศูนย) และ
วัสดุพรุนชั้นลางเปนวัสดุพรุนเปยก ซึ่งการศึกษามีจุดประสงคเพื่อลด
ปญหาการสะทอนของคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุพรุนมีความชื้นมาก ผลที่
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ไดพบวาความหนาของชั้นวัสดุพรุนแหงมีผลตอความสามารถในการ
สะทอนและดูดซับคลื่นไมโครเวฟในวัสดุพรุน
จากงานวิจัยที่ผานมาขางตน พบวางานสวนใหญยังมองวัสดุพรุน
ที่เปนลักษณะเนื้อเดียว (มีสมบัติทางวัสดุพรุนเหมือนกันทั้งกอน) แตใน
ความเปนจริงวัสดุสวนใหญจะประกอบดวยชั้นวัสดุพรุนหลายชั้น ซึ่งแต
ละชั้นยอมมีสมบัติทางกายภาพไมเหมือนกัน ดังนั้นการเขาใจกลไกที่
เกิ ด ขึ้ น ในวั ส ดุ พ รุ น หลายชั้ น จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น จึ่ ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
งานวิจัยชิ้นนี้
สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ
กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นดวยพลังงานไมโครเวฟโดยใชทอ
นําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมรวมกับการพารอน ที่อิทธิพลของขนาดอนุภาค
เม็ดแกวในแตละชั้นและความหนาของชั้นวัสดุพรุนมีผลตอพฤติกรรม
การถ า ยเทความร อ น มวลสาร และความดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด
กระบวนการอบแหง
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย
2.1 สมบัติไดอิเล็กตริก (Dielectric Properties)
ป ญ หาของกระบวนการอบแห ง ด ว ยพลั ง งานไมโครเวฟนั้ น
เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ ความสั ม พั น ธ ข องการกระจายตั ว ของ
สนามแมเหล็กไฟฟา อุณหภูมิ และความชื้นภายในวัสดุไดอิเล็กตริก
ดังนั้นความรูเกี่ยวกับสมบัติไดอิเล็กตริกในวัสดุจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ตอ การวิ เคราะห เ ชิง ทฤษฎี ซึ่ง ค า การกระจายตัวของสนามแมเ หล็ ก
ไฟฟาในแตละชวงเวลาที่แมนยําจะทําใหผลเฉลยที่ไดมีความถูกตอง
สําหรับการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นในวัสดุ
นั้นสามารถนําเสนอไดอีกรูปแบบหนึ่งคือความหนาแนนของพลังงานที่
ถูกดูดซับในวัสดุ ซึ่งพลังงานดังกลาวจะถูกแปรเปลี่ยนเปนพลังงานเชิง
ความรอนภายในวัสดุไดอิเล็กตริก แตเนื่องจากอุณหภูมิมีผลโดยตรงตอ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ ดังนั้นเมื่อวัสดุไดรับความ
รอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ยอมสงผลใหสมบัติไดอิเล็กตริก
ของวัสดุเปลี่ยนไป ซึ่งสงผลตอการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟา
อีกดวย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อิ ท ธิ พ ลหรื อ กลไกหลั ก อั น หนึ่ ง ที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการอบแหงนั้นเกิดจากสมบัติไดอิเล็กตริก ( ε r ) ของวัสดุซึ่งมี
ค า เปลี่ ย นแปลงไปตามความชื้ น หรื อ ความอิ่ ม ตั ว ของน้ํ า ( s ) และ
อุณหภูมิ ( T ) ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
ε r (s, T ) = ⎛⎜ ε r ′ (s, T ) − jε r ″ (s, T )⎞⎟
(1)
⎝
⎠
เมื่อ คา ε r ′ และ ε r ″ คือสวนจริงและสวนจินตภาพตามลําดับ
ซึ่งคาสมบัติไดอิเล็กตริกดังกลาวไดจากการเฉลี่ยเชิงปริมาตรของ
วัสดุพรุนซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
ε r ′ (s, T ) = φsε rl ′ + φ (1 − s )ε rg ′ + (1 − φ )ε rp ′
(2)
ε r ″ (s, T ) = φsε rl ″ + φ (1 − s )ε rg ″ + (1 − φ )ε rp ″

(3)
เมื่อ φ คือคาความพรุนของวัสดุ สวนสัญลักษณหอยทาย l, g
และ p แสดงถือสถานะของของเหลว กาซ และของแข็ง ตามลําดับ
นอกจากนั้นสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ําที่ความถี่ 2.45 GHz ซึ่ง
เปนฟงกชันกับอุณหภูมิสามารถเขียนเปนสูตรอยางงายไดดังตอไปนี้
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⎛ 88.15 − 0.414T

⎞
⎟
−2
2
−4
3⎟
+
×
−
×
0
.
131
10
T
0
.
046
10
T
⎝
⎠

ε rl ′ (T ) = ⎜⎜

(

(

)

(

)

)

(4)

Particle (F-bed); d=0.15 mm) และ แพคเบดหยาบ (Coarse Particle
(C-bed); d=0.4 mm) ดังรูปที่ 4

⎛ 0.323 − 9.499 × 10 −3 T
⎞
⎟
tan δ l (T ) = ⎜
⎜ + 1.27 × 10 −4 T 2 − 6.13 × 10 −7 T 3 ⎟
⎝
⎠

(

)

(

)

(5)
เมื่อ tanδ คือคาสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนทและสามารถเขียน
เปนสมการไดดังนี้ (Wang and Schmugge [18])
ε ″ (s, T )
tan δ = r
(6)
ε r ′ (s, T )
2.2 การวิเคราะหสนามแมเหล็กไฟฟาภายในทอนําคลื่นรูปทรง
สี่เหลี่ยม
สําหรับการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นภายใน
ทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมจะถูกตั้งสมมติฐานใหเปนคลื่นโหมด TE10
ดังนั้นสมการสําหรับวิเคราะหการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟา
กรณี 3
มิ ติ สามารถเขี ย นให อ ยู ใ นรู ป ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
สนามแมเหล็ก ( H ) และสนามไฟฟา ( E ) ดวยสมการของแมกเวลส
ไดดังตอไปนี้ (Rattanadecho et. al [16])
∂E y
∂z
∂E y

=µ

∂H x
∂t

(8)

∂H z
∂t

(9)

∂E y
∂H z ∂H x
−
= σE y + ε
∂x
∂z
∂t

(10)

∂x

= −µ

(a)

เมื่อคาสมบัติไดอิเล็กตริก ε คาการซึมผานทางแมเหล็ก µ และ
คาการนําไฟฟา σ สามารถเขียนไดเปน
ε = ε 0ε r , µ = µ 0 µ r , σ = 2πfε tan δ
(11)
โดยที่ f คือความถี่ของสนามแมเหล็กไฟฟา ε 0 และ µ 0 คือ
สมบั ติ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก และค า การซึ ม ผ า นทางแม เ หล็ ก ในสุ ญ ญากาศ
ตามลําดับ

(b)
รูปที่ 1 แบบจําลองทางกายภาพ
(a) กรณีแพคเบดชั้นเดียว (b) กรณีแพคเบดสองชั้น

2.3 การวิเคราะหการถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and
Mass Transport)
รูปที่ 1 (a) และ (b) แสดงแบบจําลองทางกายภาพของปญหา
การวิเคราะหสําหรับกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนและวัสดุพรุนหลาย
ชั้นดวยคลื่นไมโครเวฟรวมกับการพาความรอนโดยใชทอนําคลื่นรูปทรง
สี่เหลี่ย มตามลําดับ ซึ่งสมการอนุ รักษมวลและพลังงานของสสารทุก
สถานะในวัสดุพรุนจะใชเทคนิคคาเฉลี่ยเชิงปริมาตร (Whitaker [10]) ที่
ผิวดานบนของแพคเบดจะมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอน
และคลื่นไมโครเวฟจะถูกยิงลงมาที่ผิวหนาดานดังกลาวดังรูป สวนผิว
ของแพคเบดดานอื่นจะถูกหุมฉนวนซึ่งไมมีการถายเทความรอนและ
มวล
นอกจากนั้ น ในกรณี ข องแพคเบดสองชั้ น การเคลื่ อ นตั ว ของ
ความชื้นและความดันคาพิวลารีภายในแพคเบดสามารถอธิบายไดดัง
รูปที่ 2 และ 3 โดยแสดงสัมพันธกับคาความอิ่มตัว ( s ) และคาความดัน
คาพิวลารี ( pc ) ในวัสดุพรุนหลายชั้นในรูปของการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา ซึ่งวัสดุพรุนหลายชั้นมีสวนประกอบของแพคเบดละเอียด (Fine

รูปที่ 2 การเคลื่อนตัวของความชื้นและความดันคาพิวลารีภายในแพ
คเบดที่มีความละเอียดตางกัน Ratanadecho et. al [16]
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2.3.3 สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation)
ปรากฏการณ ก ารถ า ยเทความร อ นภายในวั ส ดุ พ รุ น สามารถ
อธิบายโดยสมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะรวมเทอมของคากําลังการดูด
ซับพลังงานไมโครเวฟเขาไปดวย เมื่อทําการประยุกตใชกฎของดารซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทความรอนในรูปแบบที่สมบรูณดังนี้ (Ratanadecho
et. al [16])

3

[×10 ]
d=0.15[mm]
d=0.4[mm]

pc [Pa]

10

5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 0.6
se [-]

0.7

0.8

0.9

1.0

[( ) ]

[{

) }]

(

∂
∂
ρC p T T +
ρ l C pl u l + ρ a C pa + ρ v C pv u g T
∂t
∂x
.
∂
ρ l C pl wl + ρ a C pa + ρ v C pv wg T + H v n
+
∂z
∂T ⎤
∂ ⎡
∂T ⎤ ∂ ⎡
λeff
λeff
+Q
+
=
∂z ⎥⎦
∂x ⎢⎣
∂x ⎥⎦ ∂z ⎢⎣

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความดันคาพิวลารี ( pc ) และ
ความอิ่มตัวของน้ํา ( s ) (Ratanadecho et. al [16])

[{

(

) }]

(14)

เมื่อ (ρC p )T เปนคาเฉลี่ยเชิงปริมาตรของสสารในแตละสถานะ
และสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ (Ratanadecho et. al [16])
(ρCp )T = ρl Cplφs + {(ρCp )a + (ρCp )v }φ(1− s) + ρpCpp(1−φ) (15)
.

คืออัตราการถายเทมวลของสสารที่เปลี่ยนแปลงสถานะ (การ
ระเหยและกลั่นตัว) และสามารถหาคาไดดังตอไปนี้ (Ratanadecho et.
al [16])
n

รูปที่ 4 แพคเบด 2 ชั้น δ1: δ2

.

n=

2.3.1 สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation )
ปรากฏการณการถายเทมวลสารภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุ รั ก ษ ม วลสํ า หรั บ น้ํ า ทั้ ง ในรู ป ของเหลวและไอน้ํ า โดย
พิจารณาสมการเหลา นี้ ในลั ก ษณะ 2
มิ ติ และจากกฎของดาร ซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทมวลสารดังนี้ (Ratanadecho et. al [16])
∂
{ρ l s + ρ v (1 − s)}
∂t
⎡ KK rl ⎛ ∂pc ∂p g ⎞
⎤
⎜
⎟
⎢ρl
⎥
⎜ ∂x − ∂x ⎟
µ
⎥
l ⎝
∂ ⎢
⎠
+
⎢
⎥
∂x ⎢
KK rg ⎛ ∂p g ⎞
∂ρ v ⎥
⎜
⎟
+
−
−
D
ρ
m
⎢ v µ ⎜ ∂x ⎟
∂x ⎥⎦
g ⎝
⎠
⎣

φ

(12)

⎡ KK rl ⎛ ∂pc ∂p g
⎤
⎞
⎜
⎟
⎢ρl
⎥
⎜ ∂z − ∂x + ρ l g z ⎟
µ
⎥
l ⎝
∂ ⎢
⎠
+ ⎢
⎥=0
∂z ⎢
KK rg ⎛ ∂p g
⎞
∂ρ v ⎥
⎜
⎟
⎢+ ρ µ ⎜ − ∂x + ρ g g z ⎟ − Dm ∂z ⎥
g ⎝
⎠
⎣
⎦

⎡ KK
∂
{ρ a (1 − s)} + ∂ ⎢ ρ a rg
∂t
∂x ⎢⎣
µg

∂ ⎡ KK rg
+
⎢ρ a
∂z ⎣⎢
µg
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⎛ ∂p g ⎞
∂ρ a ⎤
⎜−
⎟
⎜ ∂x ⎟ − Dm ∂x ⎥
⎦
⎝
⎠

⎛ ∂p g
⎞
∂ρ a ⎤
⎜−
⎟
⎜ ∂z + ρ g g z ⎟ − Dm ∂z ⎥ = 0
⎦
⎝
⎠

∂ρ ⎤
∂ ⎡ KK rg
ρ g g z − Dm v ⎥
⎢ρv
µg
∂z ⎥⎦
∂z ⎣⎢

(16)

สําหรับคากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุจะเปน
ฟ ง ก ชั น กั บ สมบั ติ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก ของวั ส ดุ แ ละการกระจายตั ว ของ
สนามไฟฟ า ภายในวั สดุ และสามารถเขี ย นเป นสมการได ดั ง ต อไปนี้
(Ratanadecho et. al [16])
″
′
Q = ωεr E 2 = 2πfε 0ε r (tanδ )E 2
(17)
2.3.4 เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่มตน (Boundary and Initial
Condition)
สําหรับเงื่อนไขสําหรับขอบเขตเปด (Open Boundary) จะเกิดการ
แลกเปลี่ ย นพลั ง งานและมวลเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถเขี ย นได ดั ง สมการ
ตอไปนี้
− λeff

∂T
= hc (T − T∞ ) + n&H v
∂z

(18)

ρ l wl + ρ v wv = hm (ρ v − ρ v∞ )

2.3.2 สมการความดันรวม (Total Pressure Equation)
ปรากฏการณของความดันภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบายโดยใช
สมการอนุรักษมวลสําหรับอากาศ เมื่อทําการประยุกตใชกฎของดารซี่
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) โดยสมมติใหกาซมี
ส ม บั ติ เ ป นก า ซ ใ น อุ ด มค ติ จึ ง สา มา รถ จั ด รู ป ส ม ก า ร ไ ด ดั ง นี้
(Ratanadecho et. al [16])
φ

+

∂
{ρ vφ (1 − s)} + ∂ ⎡⎢− Dm ∂ρ v ⎤⎥
∂t
∂x ⎣
∂x ⎦

(13)

(19)
และเงื่ อนไขขอบเขตที่ ข อบเขตป ด (Impermeable
Surface) จะ
กําหนดใหไมมีการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลเกิดขึ้น สามารถเขียน
ไดดังสมการตอไปนี้
∂T ∂T
=
=0,
∂x ∂z

(20)
สวนเงื่อนไขขอบเขตระหวางผิวรอยตอแพคเบดกําหนดไดดังตอไปนี้
pc, F = pc ,C , ρ l wl ,C = ρ l wl , F , ρ v wv ,C = ρ v wv, F ,
ρ g w g ,C = ρ g w g , F
(21)
ρ l u l = ρ v u v = ρ g u g = ρ l wl = ρ v wv = ρ g wg = 0
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2.4 วิธีการหาผลเฉลย
การวิเคราะหสมการพลังงาน (14) สมการอนุรักษมวล (12) และ
สมการความดันรวม (13) จะใชระเบียบวิธีไฟไนตวอลลุมซึ่งออธิบาย
โดย Patankar [19] ในการหาผลเฉลย และสมการดังกลาวจะถูก
วิเคราะหควบคูไปการหาสนามแมเหล็กไฟฟาจากสมการแมกเวลส ((8),
(9) และ (10)) ดวยระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนตไทมโดเมน (FDTD)

สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการคํ า นวณของโปรแกรมนั้ น สามารถดู
รายละเอียดไดจากรูปที่ 5
สําหรับขอมูลสําหรับการปอนคาสําหรับใชในการวิเคราะหทั้งใน
สวนของสนามแมเหล็กไฟฟา การถายเทมวลและความรอนของวัสดุ
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหและวิจารณผล
ผลที่ ไ ด จ ากแบบจํ า ลองจะแบ ง ออกเป น สองกรณี คื อ กรณี แ พ
คเบดชั้ น เดี ย ว และกรณี แ พคเบด 2 ชั้ น ซึ่ ง ผลที่ ไ ด แ สดงให เ ห็ น ถึ่ ง
รายละเอี ย ดของกลไกการอบแห ง ด ว ยพลั ง งานไมโครเวฟโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 กรณีแพคเบดชั้นเดียว
ในการวิเคราะหแพคเบดชั้นเดียวจะแบงกรณีศึกษาออกเปน 2
สวนคือ กรณีแพคเบดที่มีขนาดอนุภาคละเอียด (F-bed) และกรณีที่แพ
คเบดมีขนาดอนุภาคหยาบ (C-bed) ซึ่งกลไกหลักที่สงผลตอพฤติกรรม
การอบแหงในสวนนี้คือคาความดันคาพิวลารีของวัสดุซึ่งสัมพันธกับคา
การซึมผานที่มีความแตกตางกันเปนกลไกสําคัญ สําหรับขนาดของแพ
คเบดที่ใชวิเคราะหทั้งในกรณี F-bed และ C-bed แสดงดังรูปที่ 6

(a)

รูปที่ 5 ขั้นตอนการคํานวณระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ตารางที่ 1 สมบัติของแพคเบด
ขนาดอนุภาค d (mm.) ความพรุน φ (-) การซึมผาน K (m2 )
0.15 (F-bed)
0.385
8.41×10- 12
0.4 (C-bed)
0.371
3.52×10- 11
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพทางความรอน และสมบัติทาง
สนามแมเหล็กไฟฟา (สมบัติไดอิเล็กตริก)
ε 0 = 8.85419 x 10

12

[F/m ]

µ 0 = 4.0π x 10

-7

[H/m ]

ε ra = 1.0 , µ ra = 1.0

ε rp = 5.1 , µ rp = 1.0

µ rl = 1.0

tan δ p = 0.01 , tan δ a = 0.00

ρ a = 1.205[kg / m ]

ρ l = 1,000[kg / m 3 ]

ρ p = 2,500[kg / m3 ]

C pa = 1.007[kJ /(kg ⋅ K )

C pp = 0.80[kJ /(kg ⋅ K )]

C pp = 4.186[kJ /(kg ⋅ K )]

λl = 0.610[W /(m ⋅ K )]

λ p = 1.0[W /(m ⋅ K )]

λa = 0.0256[W /(m ⋅ K )]

Initial saturation ( s ) = 0.6

T∞ = 25°C

hc = 20[W /(m 2 ⋅ K )]

% RH = 55

f = 2.45[GHz ]

Power = 50[watt]

Tint = 25°C

U ∞ = 1[m s]

pint = p atm

3

(b)
รูปที่ 6 ขนาดแพคเบด (a) F-bed (b) C-bed
แบบจําลองของสานามไฟฟาภายในทอนําคลื่น
เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง การกระจายตั ว ของสนามไฟฟ า ที่ เ ปลี่ ย นไป
ภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพคเบด ณ ชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการ
อบแหง ดังนั้นจึงแสดงผลแบบจําลองที่ชวงเวลาที่มีนัยสําคัญดังตอไปนี้
1. กรณีที่ทอนําคลื่นเปลาไมมีโหลดภายในซึ่งคาสมบัติไดอิเล็ก
ตริกมีคาเพียงคาเดียว (คลื่นเคลื่อนที่ผานอากาศ) ซึ่งมี
รายละเอียดดังรูปที่ 7
2. เมื่ อ บรรจุ แ พคเบดชั้ น เดี ย วลงในท อ นํ า คลื่ น และทํ า การ
อบแหงเปนระยะเวลา 10 นาที (ชวงตนกระบวนการ) ซึ่งมี
รายละเอียดดังรูปที่ 8
3. เมื่ออุณหภูมิการอบแหงของแพคเบดมีคาสูงสุด (ที่เวลา 100
นาที) ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 9
4. เมื่ออบแหงแพคเบคชั้นเดียวที่ระยะเวลา 360 นาที (ชวง

รวมบทความวิชาการ เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22

489

ทายกระบวนการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 10

รูปที่ 7 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นเปลา ( x = 55 mm)

รูปที่ 8 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่
เวลา 10 นาที กรณี F-bed ( x = 55 mm)

ตลอดทอนําคลื่น ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanadecho et. al
[16]
รูปที่ 8-10 แสดงคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพ
คเบดชั้นเดียวกรณี F-bed พบวาความยาวคลื่นและแอมปลิจูดของ
สนามไฟฟ า เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ คลื่ น เคลื่ อ นที่ ผ า นแพคเบด ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากแพคเบดมี ส มบั ติ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก ที่ แ ตกต า งจากอากาศมาก
นอกจากนั้นยังพบอีกวาเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปความยาวคลื่น
ของสนามไฟฟาจะมีคามากขึ้นเนื่องจากในชวงตนกระบวนการวัสดุมี
ความชื้นมากสงผลใหแพคเบคเปนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสูง (High Lossy Material) แตเมื่อระยะเวลาผานไป
ความชื้นภายในวัสดุลดลงสงผลใหวัสดุมีความสามารถในการดูดซั บ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงและทําใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุได
มากขึ้น ซึ่งแอมปลิจูดและความยาวคลื่นของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง
ไปแสดงใหเห็นพฤติกรรมการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่สงผลตอ
พฤติกรรมทางความรอนดังที่ไดกลาวมาแลวในทฤษฏีที่เกี่ยวของและ
ระเบียบวิธีวิจัย (สมการที่ (17))
สําหรับการกระจายตัวของสนามไฟฟาในกรณี C-bed จากการ
วิเคราะหพบวาแนวโนมและพฤติกรรมโดยรวมใกลเคียงกันกับกรณี Fbed
พฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และความดัน ในแพคเบด
ผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองในกรณี แ พคเบดชั้ น เดี ย วจะ
เปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดอนุภาคตอพฤติกรรมทางดานมวลสาร
ความรอน และความดัน ระหวางกรณี F-bed และกรณี C-bed ที่สภาวะ
การวิเคราะห (เงื่อนไขขอบเขต) เดียวกัน

รูปที่ 9 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่
เวลา 100 นาที กรณี F-bed ( x = 55 mm)

(a)

รูปที่ 10 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่
เวลา 360 นาที กรณี F-bed ( x = 55 mm)
รูปที่ 7 แสดงคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นภายในทอนําคลื่นเปลา พบวา
ลักษณะการกระจายตัวของคลื่นที่แสดงใหเห็นมีแอมปลิจูดที่สม่ําเสมอ
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(b)
รูปที่ 11 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
(a) F-bed, (b) C-bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
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รูปที่ 12 การดึงขอมูลจากขอบเขตที่พิจารณา
รูปที่ 11 แสดงผลอุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามเวลาทั้งในกรณี F-bed และ C-bed โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะห
เปนไปตามรูปที่ 12 ซึ่งเห็นไดวาการอบแหงดวยไมโครเวฟจะใหผลตรง
ขามจากการอบแหงดวยการพาความร อนที่ผิว โดยการอบแห งด วย
ไมโครเวฟจะมี อุ ณ หภู มิ ภ ายในแพคเบดสู ง ในขณะที่ ผิ ว แพคเบดมี
อุณหภูมิต่ํากวาเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิสภาวะอากาศแวดลอม
( T∞ ) และในขณะเดียวกันการระเหยกลายเปนไอของความชื้นที่เกิดขึ้น
ในแพคเบดจะเกิดการกลั่นตัวเมื่อไอเคลื่อนออกสูผิวหนาที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวา เมื่อวิเคราะหในสวนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอเวลา พบวา
ในชวงตนของกระบวนการอบแหงดวยไมโครเวฟทั้งในกรณี F-bed และ
C-bed อุณหภูมิของแพคเบดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแพคเบดดูดซับ
คลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนความรอนแตอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจะไม
สูงมากนักเนื่องจากแพคเบดมีความอิ่มตัวของน้ําสูง (ความชื้น) ทําให
ความสามารถในการทะลุทะลวงของคลื่นต่ําอีกทั้งยังสงผลใหคลื่นสวน
ใหญ เ กิ ด การสะท อ นกลั บ ที่ บ ริ เ วณผิ ว หน า วั ส ดุ (อ า งอิ ง จากรู ป ที่ 8)
จนกระทั่งนาทีที่ 60 อุณหภูมิจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากเมื่ อ
ความชื้นลดลงสงผลใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุไดดีขึ้นทําให
แพคเบดดูดซับพลังงานไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนได
มากขึ้น (อางอิงจากรูปที่ 9 และรูปที่ 15) อุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
จะสงผลใหเกิดการถายเทความชื้นออกจากแพคเบดอยางรวดเร็ว (ดัง
รูปที่ 13) ซึ่งอิทธิพลดังกลาวนี้ทําใหสมบัติไดอิเล็กตริกของแพคเบด
เปลี่ยนแปลงตาม (มีความสามารถในการดูดซับคลื่นลดลง) สงผลให
อุณหภูมิของแพคเบดเริ่มมีคาลดลงที่เวลา 100 นาที และจะมีคาลดลง
อยางตอเนื่อง แตเมื่อสังเกตชวงทายของกระบวนการพบวาอุณหภูมิเริ่ม
สูงขึ้นอีกครั้งในขณะที่ความอิ่มตัวของน้ํามีคานอยมาก (อางอิงรูปที่ 13)
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวัสดุเกิดคลื่นนิ่งที่ทําใหคาแอมปลิจูดของสนามไฟฟา
มีคาสูงขึ้นและสงผลตอกําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (ดังสมการที่
(17)) และจากแนวโน ม ดั ง กล า วคาดว า หากเพิ่ ม ระยะเวลาในการ
วิเคราะหจะยิ่งเห็นผลจากปรากฏการณดังกลาวชัดเจนขึ้น
และเมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดอนุภาค (F-bed และ Cbed) กับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพบวาอิทธิพลของขนาดอนุภาค
ยังไมมีผลเพียงพอตออุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญ
รูปที่ 13 เมื่อวิเคราะหการกระจายตัวของความอิ่มตัวของน้ําตอ
ระยะความลึกแพคเบด พบวา กรณี F-bed จะมีชวงอยูระหวาง 0.520.62 (รูป (a)) ในขณะที่ C-bed มีชวงอยูระหวาง 0.48-0.68 (รูป (b)) ที่
เวลาเริ่มตนกระบวนการ ( t 0 ) ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของความดัน
คาพิวลารี ( pc ) (รายละเอียดดังรูปที่ 3) ที่มีผลตอแรงโนมถวง ( g z )
ส ง ผลให ก รณี F-bed ซึ่ ง มี ค า ความดั น คาพิ ว ลารี สู ง กว า มี ช ว งการ
กระจายตัวของความอิ่มตัวของน้ําเนื่องจากอิทธิพลของแรงโนมถวง

น อ ยกว า และเมื่ อ พิ จ ารณาความอิ่ ม ตั ว ของน้ํ า (ความชื้ น ) ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแพคเบดตอระยะเวลาการอบแหงพบวาแนวโนม ทั้ง
ในกรณี F-bed และ C-bed ใกลเคียงกันเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิ
ที่สงผลตอกลไกการถายเทมวลสารในแพคเบดมีคาใกลเคียงกัน (อางอิง
รูปที่ 11)

(a)

(b)
รูปที่ 13 ความอิ่มตัวของน้ําที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา (a) F-bed, (b) C-bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )

(a)

(b)
รูปที่ 14 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
(a) F-bed, (b) C-bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
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รูปที่ 14 เมื่อวิเคราะหความดันกาซ พบวาขนาดของอนุภาคมีผล
ตอความดันเปนอยางมาก ซึ่งอิทธิพลหลักดังกลาวเกิดจากความดัน
คาพิวลารี และสัมประสิทธิ์การซึมผาน ( K ) ของของไหลทั้งในสภาวะ
กาซ ( K rg ) และของเหลว ( K rl ) ที่สงผลตอการเคลื่อนตัวของของไหล
ในแตละสถานะ เมื่อเปรียบเทียบรูป (a) และ (b) จะเห็นชัดเจนวา กรณี
F-bed จะเกิดความดันกาซสูงกวากรณี C-bed (ความดันกาซสูงสุด
กรณี F-bed สูงถึง 101370 Pa ในขณะที่กรณี C-bed มีความดันกาซ
สูงสุดเพียง 101320 Pa) และเมื่อเปรียบเทียบระยะความลึกของแพ
คเบดพบวาความดันที่ระยะลึกมากสุดจะมีคาสูงสุดหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คื อ แปรผั น ตรงกั บ อุ ณ หภู มิ ข องแพคเบดนั่ น เอง (อ า งอิ ง รู ป ที่ 11)
นอกจากนั้ น เมื่ อ ศึ ก ษาโดยภาพรวมของความดั น ก า ซที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ
ระยะเวลา พบว า ความดั น ก า ซที่ เ กิ ด ขึ้ น แปรผั น ตรงกั บ อุ ณ หภู มิ
เชนเดียวกัน

(a)

(b)

รูปที่ 15 กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่ระยะความลึกตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา
(a) F-bed, (b) C-bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
รูปที่ 15 จะเห็นไดวา คากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ( Q )
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งระยะความลึกและเวลา (ทั้งในกรณี
F-bed และ C-bed) ซึ่งคาดังกลาวแสดงและเนนย้ําถึงอิทธิพลของการ
กระจายตัวของสนามไฟฟาและสมบัติไดอิเล็กตริกของแพคเบดที่มีตอ
พฤติกรรมทางความรอน มวลสาร และความดันไดเปนอยางดี
รูปที่ 16 เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเพื่อแสดงใหเห็นภาพ
โครงสรางการกระจายตัวของ อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของน้ํา และความ
ดันกาซในแพคเบคชั้นเดียวโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง (นําเสนอในสวนของ Fbed กรณีเดียวเนื่องจากกรณี C-bed ใหผลที่คลายคลึงกัน)
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(c)
รูปที่ 16 การกระจายตัวของขอมูล ((a) อุณหภูมิ (b) ความอิ่มตัวของน้ํา
(c) ความดันกาซ) ในแพคเบคชั้นเดียวกรณี F-bed ที่ระยะเวลา 10,
100 และ 360 นาที ตามลําดับ
3.2 กรณีแพคเบด 2 ชั้น
ในการวิเคราะหแพคเบด 2 ชั้นเดียวจะแบงกรณีศึกษาออกเปน 2
สวนคือ กรณีแพคเบดที่มีขนาดอนุภาคละเอียดอยูดานบนและแพคเบด
ขนาดอนุภาคหยาบอยูดานลาง (F-C bed) และกรณีที่แพคเบดมีขนาด
อนุภาคหยาบอยูดานบนและแพคเบดขนาดอนุภาคละเอียดอยูดานลาง
(C-F bed) ซึ่งอิทธิพลที่มีผลอยางมากตอพฤติกรรมการอบแหงในสวน
นี้คือคาความอิ่มตัวของวัสดุที่ไมตอเนื่องกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ความต อ เนื่ อ งของความดั น คาพิ วลารี ที่ ผิ ว รอยต อ ของชั้ นวั ส ดุ ส ง ผล
กระทบโดยตรงต อ ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของความชื้ น ดั ง รู ป ที่ 2
สําหรับขนาดแพคเบดที่ใชวิเคราะหทั้งในกรณี F-C bed และ C-F bed
แสดงดังรูปที่ 17
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(a)
รูปที่ 21 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 10 นาที กรณี C-F bed ( x = 55 mm)

(b)
รูปที่ 17 ขนาดแพคเบด (a) F-C bed (b) C-F bed
แบบจําลองของสานามไฟฟาภายในทอนําคลื่นกรณี แพคเบด 2 ชั้น
ลักษณะการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนไปภายในทอนํา
คลื่นที่บรรจุแพคเบดกรณีแพคเบด 2 ชั้น จะมีความแตกตางจากใน
กรณีแพคเบดชั้นเดียวมากพอสมควรโดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้

รูปที่ 18 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 10 นาที กรณี F-C bed ( x = 55 mm)

รูปที่ 19 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 100 นาที กรณี F-C bed ( x = 55 mm)

รูปที่ 20 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 360 นาที กรณี F-C bed ( x = 55 mm)

รูปที่ 22 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 100 นาที กรณี C-F bed ( x = 55 mm)

รูปที่ 23 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2
ชั้น ที่เวลา 360 นาที กรณี C-F bed ( x = 55 mm)
รูปที่ 18-23 แสดงคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพ
คเบด 2 ชั้น กรณี F-C bed และ C-F bed ที่ระยะเวลา 10, 100 และ
360 นาที ตามลํ า ดั บ
พบว า ความยาวคลื่ น และแอมปลิ จู ด ของ
สนามไฟฟ า ในแพคเบดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ คลื่ นเคลื่ อนที่ ผานผิ ว
รอยตอระหวาง F-bed และ C-bed ทั้งนี้เนื่องจากความดันคาพิวลารี
สงผลใหของเหลวในแพคเบดเคลื่อนตัวจาก C-bed ไปยัง F-bed ทําให
ที่ความอิ่มตัวของน้ําที่บริเวณ C-bed มีคาลดลงในขณะที่ F-bed มีคา
สู ง ขึ้ น ดั ง รู ป ที่ 2
ปรากฏการณ ดั ง กล า วส ง ผลให ชั้ น F-bed มี
ความสามารถในการดูดซับคลื่นสูง ความสามารถในการทะลุทะลวง
คลื่นต่ํา (High Lossy Material) ในขณะที่ชั้น C-bed มีความสามารถใน
การดูดซับคลื่นต่ํา และความสามารถในการทะลุทะลวงสูงกวา (Low
Lossy Material) ซึ่งปรากฏการณดังกลาวสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนจากรูปทุกกรณี
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกรณี F-C bed และ C-F bed พบวา
กรณี F-C bed ซึ่งมี F-bed (High Lossy Material) วางอยูดานบนจะมี
แอมปลิจูดของสนามไฟฟาต่ํากวา กรณี C-F bed (Low Lossy
Material) ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับคลื่นสูงจะมี
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ความสามารถในการสะทอ นคลื่นที่ผิว หน า สูง ด วย ในขณะที่ วั สดุ ที่ มี
ความสามารถในการดูดซับคลื่นต่ํากวาจะยอมใหคลื่นเคลื่อนที่ผานตัว
วัสดุ ไดมากขึ้น ส งผลใหเ กิดการดูดซั บพลัง งาน และคลื่นนิ่ ง ที่มีแ อม
ปลิจูดสูงไดดีกวา
และเมื่ อวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บกับ ระยะเวลาที่เ ปลี่ ย นแปลงไป
พบวา อิทธิพลการจัดเรียงชั้นแพคเบดจะยิ่งสงผลตอการกระจายของ
สนามไฟฟาอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ กรณี C-F bed จะมีแอมปลิจูด
ของสนามไฟฟาที่สูงกวา กรณี F-C bed มาก ซึ่งสามารถสื่อไดวา C-F
bed สามารถเกิดความรอนไดดีกวา F-C bed (อางอิงสมการที่ (17))
พฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และความดัน ในแพคเบด 2 ชั้น
ผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองในกรณี แ พคเบด 2
ชั้ น จะ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการจัดเรียงชั้นแพคเบด (F-C bed, C-F bed)
ที่มีขนาดอนุภาคตางกันตอพฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และ
ความดัน ที่สภาวะการวิเคราะห (เงื่อนไขขอบเขต) เดียวกัน

(a)

(b)
รูปที่ 25 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ 360 นาที
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )

(a)

(b)
รูปที่ 24 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
รูปที่ 24 แสดงผลอุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามเวลาทั้งในกรณี F-C bed และ C-F bed โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะห
เป นไปตามรูปที่ 12 พบว า ผลอุณ หภูมิในกรณี C-F bed มี ความ
แตกตางกับกรณี F-C bed อยางเห็นไดชัดและผลดังกลาวมีความ
สอดคลองโดยตรงกับการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ไดนําเสนอในรูป
ที่ 18-23 วากรณี C-F bed ซึ่งมีแอมปลิจูดของสนามไฟฟาสูงกวาจะ
สงผลใหการเกิดความรอน และอุณหภูมิในแพคเบดมีคาสูงกวากรณี FC bed นอกจากนั้นเมื่อนําผลของกรณี F-C bed ไปเปรียบเทียบกับ
กรณี แ พคเบดชั้ น เดี ย ว (รู ป ที่ 11) พบว า แนวโน ม ของพฤติ ก รรม
คลายคลึงกัน แต F-C bed จะมีอุณหภูมิต่ํากวาเนื่องจากคาความอิ่มตัว
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ของน้ําในชั้น F-bed มีคาสูงมากจนเกิดการสะทอนกลับของคลื่นที่ผิวสูง
นั่นเอง

รูปที่ 25 เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิตามระยะลึกที่
เวลาตางๆ พบวา กรณี F-C bed จะมีความสม่ําเสมอของคาอุณหภูมิ
มากกวากรณี C-F bed เนื่องจากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟสวน
ใหญในกรณีของ F-C bed เกิดที่บริเวณใกลผิวหนาวัสดุสงผลให
สามารถสงถายพลังงานใหกับสิ่งแวดลอมไดงายกวา ในขณะกรณีของ
C-F bed จะดูดซับพลังงานไมโครเวฟไดดีที่ระยะลึกมากกวา (อางอิงรูป
ที่ 28) และเมื่อวิเคราะหในชวงทายกระบวนการกรณีของ C-F bed จะ
พบวาการถายเทมวลของความชื้นในแพคเบดออกสูสิ่งแวดลอมไมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (อ า งอิ ง รู ป ที่ 26) ส ง ผลให พ ลั ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ไมโครเวฟในแพคเบดไมถูกถายเทออกนอกระบบไปพรอมกับมวลของ
ความชื้ น ส ง ผลให ใ นช ว งท า ยของกระบวนการ แพคเบดจึ ง ยั ง คงมี
อุณหภูมิสูงใกลเคียงกับชวงตนกระบวนการ ในขณะที่ F-C bed จะมี
อุณหภูมิลดต่ําลง
รูปที่ 26 และ 27 แสดงผลการกระจายตัวของความอิ่มตัวของน้ํา
(ความชื้น) พบวาความอิ่มตัวของน้ําในแพคเบดชั้น F-bed จะมีคาสูง
กวา ชั้น C-bed (ซึ่งแนวโนมในรูปที่ 27 เหมือนกับรูปที่ 2) ดังนั้นจาก
ผลจะเห็นไดวาในกรณี F-C bed จะสามารถไลความชื้นหรือมีคาความ
อิ่มตัวของน้ําลดลงเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปไดดีกวา C-F bed เนื่องจาก
ในกรณี F-C bed น้ําสามารถระเหยกลายเปนไอและเคลื่อนตัวออกจาก
แพคเบดไดงาย เพราะน้ําสวนใหญถูกดูดขึ้นมายังชั้น F-bed ดวยความ
ดันคาพิวลารี ในขณะที่ C-F bed น้ําที่ระเหยกลายเปนไอจะตองใช
ระยะทางในการเดินทางออกสูผิวหนา เนื่องจากความดันคาพิวลารีและ
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แรงโนมถวงดูดน้ําใหมาอยูในชั้น F-bed ซึ่งจะตองใชพลังงานสูงในการ
เอาชนะ
และเมื่ อ เปรี ย บเที ยบผลของค าความอิ่ มตัวของน้ํ า ระหว า งแพ
คเบดชั้นเดียวและแพคเบด 2 ชั้น (รูปที่ 13 และ 26) พบวา การไลน้ํา
หรื อ ความชื้ น ในกรณี แ พคเบดชั้ น เดี ย วสามารถทํ า ได ดี ก ว า ทุ ก กรณี
เพราะไมมีอิทธิพลที่กอใหเกิดความไมตอเนื่องของความอิ่มตัวของน้ํา
ในวัสดุนั่นเอง

( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )

(a)

(a)

(b)
รูปที่ 28 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
(b)
รูปที่ 26 ความอิ่มตัวของน้ําที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา (a) F-C bed, (b) C-F bed ( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )

(a)

(a)

(b)
รูปที่ 27 ความอิ่มตัวของน้ําที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ
360 นาที (a) F-C bed, (b) C-F bed

(b)
รูปที่ 29 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ 360
นาที (a) F-C bed, (b) C-F bed
( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
รูปที่ 28 และ 29 เมื่อวิเคราะหความดันกาซ พบวาชั้นแพคเบดมี
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ผลตอความดันเปนอยางมาก ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน F-C bed กับ
C-F bed มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือในกรณี F-C bed
การกระจายตัวของอุณหภูมิตอระยะลึกคอนขางจะสม่ําเสมอ สงผลให
พฤติกรรมทางดานความดันมีการกระจายตัวสม่ําเสมอตาม ยิ่งไปกวา
นั้น ความดันกาซที่เกิดขึ้นยังมีคานอยกวากรณี C-F bed ซึ่งในกรณีนี้มี
ผลตางของความดันในชั้น C-bed กับ F-bed สูงมาก อีกทั้งการกระจาย
ตัวของความดันกาซในชั้น F-bed ก็ยังไมสม่ําเสมอ ซึ่งผลดังกลาวมา
จากการกาซที่เกิดขึ้นไมสามารถเคลื่อนตัวออกจากแพคเบดในชั้น Fbed ออกมายังชั้น C-bed และเคลื่อนตัวออกสูผิวหนาแพคเบดได
นั่นเอง

(a)

(b)
รูปที่ 30 กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่ระยะความลึกตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (a) F-C bed, (b) C-F bed
( sint = 0.6 , Tint = 25°C , P = 50W )
รูปที่ 30 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงที่มีคากําลังการดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟ ( Q ) ซึ่งพบวาในกรณี F-C bed คากําลังการดูดซับพลังงาน
จะมีคามากที่บริเวณชั้น F-bed ที่ระยะความลึกจากผิวหนาแพคเบด
เทากับ 15 มม. แตในกรณี C-F bed คากําลังการดูดซับพลังงานจะมีคา
มากที่บริเวณชั้น F-bed ที่ระยะความลึกจากผิวหนาแพคเบดเทากับ 35
มม. ซึ่งคาดังกลาวสอดคลองกับผลของการกระจายตัวของสนามไฟฟา
ที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้
รูปที่ 31 เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเพื่อแสดงใหเห็นภาพโครงสราง
การกระจายตัวของ อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของน้ํา และความดันกาซใน
แพคเบค 2 ชั้นเดียวโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา วิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรครั้งนี้ไดผล
ที่นาสนใจหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีแพคเบด 2 ชั้น ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดที่นาสนใจไดดังนี้
ในกรณีแพคเบดชั้นเดียวการกระจายตัวของสนามไฟฟา ภายใน
แพคเบดความหนา 50 มม. คอนขางจะสม่ําเสมอ เนื่องจากอิทธิพล
ความแตกตางของความชื้นที่ผิวหนากับความชื้นภายในแพคเบดมีคา
นอย แตในกรณีแพคเบด 2 ชั้น ความไมตอเนื่องของความชื้นหรือคา
ความอิ่มตัวในแพคเบดทําใหเกิดความแตกตางระหวางคาสมบัติไดอิ
เล็กตริกในแพคเบดแตละชั้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการกระจายตัว
ของสนามไฟฟาภายในแพคเบด นอกจากนั้นรูปแบบการจัดเรียงชั้นที่
แตกตางกันยังสงผลใหเกิดรู ปแบบการกระจายตัวของสนามไฟฟา ที่
แตกตางกันอีกดวย
ขนาดอนุภาคของแพคเบดไมมีผลตอรูปแบบการกระจายตัวของ
อุณหภูมิในแพคเบดชั้นเดียวมากนัก แตจะมีผลตอการกระจายตัวของ
ความคาความอิ่มตัวของน้ํา และการกระจายตัวของความดันกาซอยาง
มีนัยสําคัญ แตหากขนาดอนุภาคมีความแตกตางกันมากจนถึงระดับ
หนึ่ง คาดว าจะมีผลตอพฤติกรรมการกระจายตัวของอุ ณหภูมิอย างมี
นัยสําคัญแนนอน (ศึกษาตอในอนาคต)
ขนาดอนุภาคของแพคเบดมีผลอยางยิ่งตอรูปแบบการระจายตัว
ของอุณหภูมิในแพคเบด 2 ชั้น เนื่องจากเกิดความไมตอเนื่องของคา
ความอิ่มตัวดวยน้ําในตัวแพคแบดสงผลใหพฤติกรรมการกระจายตัว
ทางสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า เปลี่ ย นแปลง ทํ า ให ก ารกระจายตั ว ของ
อุ ณ หภู มิ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามการดู ด ซั บ สนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า
ดังกลาว นอกจากนั้นคาความอิ่มตัวที่ไมตอเนื่องยังสงผลใหเกิดการสง
ถายมวลสารออกจากแพคแบดไดชาลง อีกทั้งยังสงผลทําใหเกิดความ
ดันกาซที่สูงมากขึ้นอีกดวย
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
รายการสัญลักษณ
Dm
= effective molecular mass diffusion (m2/s)
s
= water saturation
Cp
= specific heat capacity (J/kgK)
T

Hv
H
E
t
Q
f
P
p
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= temperature (°C)
= specific heat of vaporization (J/kg)
= magnetic field intensity (A/m)
= electric field intensity (V/m)
= time (s)
= microwave power absorbed term (W/m3)
= frequency (GHz)
= microwave power (W)
= pressure (Pa)
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n&
u, w

λeff
K
tan δ

φ
gr

ρ
ε
µ
ε′
µ
ε ′′
hc
hm

= phase change term (kg/m3s)
= velocity (m/s)
= effective thermal conductivity (W/mK)
= permeability (m2)
= loss tangent coefficient
= porosity
= gravitational constant (m/s2)
= density (kg/m3)
= complex permittivity (F/m)
= magnetic permeability (H/m)
= permittivity or dielectric constant
= dynamic viscosity (Pa s)
= dielectric loss factor
= heat transfer constant (W/ m2K)
= mass transfer constant (W/ m2K)

Subscripts
0
= free space
a
= air
c
= capillary
g
= gas
x, z = coordinate axis[m]

p
r

v
l
∞

= particle
= relative
= water vapor
= liquid water
= ambient condition
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