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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน ”
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วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้แนวคิดและคาแนะนาในการดาเนินงานวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม ประธานกรรมการสอบ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ นามเขต กรรมการสอบ ที่กรุณาสละเวลามาร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์
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ภาควิช าวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ การสนับสนุน
อุปกรณ์การทดลอง ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีด้านวัสดุพรุนและพลังงานที่เหมาะสม (APEC) ที่
เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดลอง ขอขอบคุณนักวิจัยประจา APEC ทุกท่านที่ช่วยเหลือด้านการออกแบบ
และสร้างชุดทดลองตลอดจนให้คาแนะนาต่าง ๆ จนงานวิจัยสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ท้ายนี้ ขอให้คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ผู้ประศาสน์วิชาความรู้ และเป็นกาลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสาเร็จการศึกษา
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การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน
ประพัฒน์ บุญเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, วัสดุพรุน, แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ, เครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อ นแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีใช้
และไม่ใช้วัสดุพรุน และศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุพรุน
วัสดุพรุนที่ใช้ในการศึกษา คือ เศษเหล็ก โดยทาการศึกษาภายใต้เงื่อนไข ความเข็มรังสีตกกระทบ
เท่ากับ 400, 600, 800 และ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร อัตราการไหลเชิงมวลอากาศเท่ากับ 0.005,
0.01, 0.015 และ 0.02 กิโลกรัมต่อวินาที และความพรุนของวัสดุ คือ 0.94, 0.96, และ 0.98
ตามลาดับ สาหรับเกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบคือประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีและอัตรา
การอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ ตามการ
เพิ่มของอัตราการไหลเชิงมวลอากาศหรือความเข้มรังสีตกกระทบ นอกจากนี้ยังพบว่า ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนแผ่น เก็บรังสีที่ใช้วัสดุพรุนมีค่าสูงกว่าแผ่นเก็บรังสีที่ไม่ใช้ วัสดุพรุน ซึ่งประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนแผ่นเก็บรังสีมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66 ภายใต้เงื่อนไขความพรุน 0.96 และอัตราการไหล
เชิงมวลอากาศ 0.015 กิโลกรัมต่อวินาที
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The objective of this research were to study the thermal efficiency of flat plate
collector with non-porous media and using porous media and to study the
improvement of solar dryer performance using porous media. To achieve this
objective, scrap was selected as porous media. The experiments were conducted on
the followings conditions: solar radiation of 400, 600, 800 and 1,000 W/m2; air mass
flow rate of 0.005, 0.01, 0.015 and 0.02 kg/s and porous porosity of 0.94, 0.96 and
0.98 respectively. The criteria used to comparative study are the thermal efficiency of
collector and drying rate. It was revealed from the experimental results that the solar
collector efficiency increases with the increment of air mass flow rate or solar
radiation. Additionally, it was also found that the thermal efficiency of collector
equipped with porous media was higher than that non-porous media. Finally, it was
showed that the highest thermal efficiency of solar collector is 66% under the
conditions of the porosity of 0.96 and the air mass flow rate of 0.015 kg/s.
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ภาชนะที่ใส่เศษเหล็กและเศษอลูมิเนียมในการทดลอง
ไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)
เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger)
สายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) ชนิด Type K
เครื่องมือวัดความเร็วลม (Digital Anemometer)
การทดลองแดดจริง
การประยุกต์ใช้งานในระบบอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ชั้นวางผลิตภัณฑ์ในการอบแห้งชุดห้องอบแห้ง
เนื้อหมูสาหรับทดลอง
ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผงเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.01 kg/s
ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผงเก็บรังสีที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.02 kg/s
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานกรณีไม่มีวัสดุพรุน
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.92
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.94
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.6
4.7
4.8
4.9
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4.19
ก.1
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หน้า
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานภายใต้
อัตราการไหลเชิงมวลเท่ากับ 0.02 kg/s
ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.005 kg/s
ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.01 kg/s
ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.015 kg/s
ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.02 kg/s
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีไม่ใช้วัสดุพรุน
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.94
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.96
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.98
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบภายใต้
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005 kg/s
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบภายใต้
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.01 kg/s
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบภายใต้
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบภายใต้
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.02 kg/s
อัตราการอบแห้งต่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ กรณีที่ไม่ใช้และใช้วัสดุพรุน
ที่ค่าความพรุนเท่ากับ 0.94, 0.96 และ 0.98
เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger)
สายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) ชนิด Type K
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม (Dimmer)
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ไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)
เครื่องมือวัดความเร็วลม (Digital Anemometer)
พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
วัสดุพรุนในการทดลอง (เศษเหล็กจากการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน)
เนื้อหมูก่อนอบแห้ง
เนื้อหมูหลังอบแห้ง
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kJ/s
kg/s
kg/h
kg
o
C
J/kg °C
cm.
cm/s
m
mm.
m2
m3
W/m2
W/m2 K
kg/m3
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มิลลิเมตร
ตารางเมตร
ลูกบาศก์เมตร
วัตต์ต่อตารางเมตร
วัตต์ต่อตารางเมตรเคลวิน
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรเนื้อวัสดุพรุน
ปริมาตรทั้งหมดของเนื้อวัสดุพรุน
ปริมาตรเนื้อวัสดุต่อปริมาตรทั้งหมด
พลังงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสี
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อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ไหลผ่านแผงเก็บรังสี
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ทางเข้าของแผงเก็บรังสี
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ทางออกของแผงเก็บรังสี
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
พื้นที่ของแผงเก็บรังสี
ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบ

ฏ

คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ (ต่อ)
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แฟคเตอร์การดึงความร้อนของแผงเก็บรังสีอาทิตย์
สัมประสิทธิ์การส่องผ่านและการดูดกลืนประสิทธิผล
สัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนรวม
ปริมาตรทั้งหมดของเนื้อวัสดุพรุน
ปริมาตรเนื้อวัสดุพรุน
ปริมาตรของแข็งจานวนหนึ่งแผ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุพรุน
ระยะพิตช์
จานวนแผ่นของวัสดุพรุน
ความหนารวมของวัสดุพรุน
อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน
อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน
อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี
พื้นที่การถ่ายเทความร้อน
อุณหภูมิ
ระยะทางการเคลื่อนที่ของความร้อน
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน
ผลต่างของอุณหภูมิ
ค่าตัวเลขเรย์โนลด์นัมเบอร์
ค่าตัวเลขนัสเซิลท์
ค่าตัวเลขพรันด์เทิล
ความเร็วการไหล
เส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน
ความหนาแน่นของของไหล
ความหนืดของของไหล
ค่าคงที่ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามค่าตัวเลขเรย์โนลด์
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ค่าการแผ่รังสี
ความชื้นมาตรฐานเปียก
ความชื้นมาตรฐานแห้ง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
พลั งงานเป็ น ปัจ จั ยส าคัญและมีความจาเป็นในการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุ ด เนื่องจาก
ปัจ จุบั นความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่ ง
พลังงาน พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยได้มาจากพลังงานสิ้นเปลืองที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศถูกนาไปใช้ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า และยังใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน แต่เชื้อเพลิงประเภทนี้มีราคาแพงและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องหาแหล่งพลังงานชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ทดแทนพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล
แสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานที่น่าสนใจและมีอยู่อย่างไม่จากัดสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่
มี วัน หมดอีกทั้งพลั งงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลั งงานหมุนเวียนที่ส ะอาด ปราศจากมลพิษ และไม่ มี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งแผงเก็บรังสีหรือเครื่องทาอากาศร้อนก็เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานความร้อนโดยความร้อนที่ได้นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ (Sreekumar, 2010; Amer et al., 2010) เช่น การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ผลิตน้าร้อน การเพิ่มความร้อนภายในอาคารและใช้ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
โดยแผงเก็บรังสีหรือเครื่องทาอากาศร้อนมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ โครงสร้าง กระจกและตัวดูดซับ
พลังงาน ในช่วงที่ผ่านมามีการคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทาอากาศร้อนในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อลดการสูญเสียความร้อนและเพิ่มสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลและตัวดูดซับ
พลังงานให้มากขึ้น (Akpinar, 2010; Gill et al., 2012; Ozgen, 2009; Esen, 2008; Moummi
et al., 2004) เช่น การเพิ่มจานวนรอบของอากาศไหลวน การเพิ่มครีบระบายความร้อนหรือการวาง
วัตถุขวางกั้นทางลม เป็นต้น สาหรับเทคนิคการเพิ่มสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนอีกรูปแบบที่กาลัง
เป็น ที่นิ ยมคือ การใช้วัสดุพรุ น ซึ่งวัส ดุพรุนมีลั กษณะเด่น คือ อัตราส่ว นระหว่างพื้นที่ผิ วสั มผั สต่อ
ปริมาตรสูง นอกจากนั้นวัสดุพรุนยังมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนระหว่างการพา
ความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้มากยิ่งขึ้น
จากลั กษณะเด่น ของวัส ดุพรุ น ที่ไ ด้กล่ าวมาจึงมีง านวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้วัส ดุพรุนในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี (Mohamad, 1997) ได้นาเสนอแนวทางการลดความร้อนที่สูญเสียจาก

2
กระจกปิดด้านบนแผงเก็บรังสีอาทิตย์ โดยการนาวัสดุพรุนมาใช้แทนที่แผ่นดูดกลืนรังสีจากการศึกษา
พบว่ า การน าวั ส ดุ พ รุ น มาใช้ ใ นแผงเก็ บ รั ง สี จ ะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นมากกว่ า 75%
(Kolb et al., 1999) ได้ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีด้วยผิวดูดกลืนรังสีแบบเมท
ริกซ์ จากการทดสอบพบว่าประสิทธิภ าพความร้อนเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลอากาศ
(Sopian et al., 1999) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสีแบบไหลวนกลับ
ของอากาศระหว่างมีและไม่มีวัสดุพรุน โดยวัส ดุพรุนที่เลือกใช้ในการศึกษา คือ ฝอยเหล็ก (Steel
wool) ผลจากการศึกษาพบว่าแผงเก็บรังสีที่มีวัสดุพรุนจะทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า 80%
เมื่อระยะของช่องว่างมีขนาดเล็กที่อัตราการไหลเชิงมวลมากกว่า 0.05 kg/s และแผงเก็บรังสีที่มีวัสดุ
พรุนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเก็บรังสีแบบธรรมดาประมาณ 20-70% ต่อมา (Yousef and
Adam, 2009) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและความดันตกคร่อมของแผงเก็บรังสี
ระหว่างมีและไม่มีวัสดุพรุน โดยทดลองเปรียบเทียบแผงเก็บรังสี 3 แบบ คือ แบบการไหลทางเดียว
แบบการไหลวนกลับ และแบบการไหลวนกลับที่มีวัสดุพรุนวัสดุพรุนที่เลือกใช้ในการศึกษาคือ ใยแก้ว
ความพรุน 0.80 จากการศึกษาพบว่า แผงเก็บรังสีแบบไหลวนกลับมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบการไหล
ทางเดียวประมาณ 10-12% และเมื่อใส่วัสดุพรุนจะทาให้ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบไม่ใส่วัสดุพรุน
(Saravanakumar and Mayilsamy, 2010) ได้ศึกษาและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีและไม่มีวัสดุเก็บสะสม ความร้อน โดยการทดสอบใช้วัสดุเก็บสะสมความ
ร้อน 4 ชนิด ได้แก่ ทรายกรวด ทรายที่มีเศษเหล็ก และกรวดที่มีเศษเหล็ก จากการทดสอบพบว่าแผง
เก็บรังสีอาทิตย์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า กรณีที่ไม่มีวัสดุเก็บสะสมความ
ร้อน จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ทราบว่าวัสดุพรุนมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนได้ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
พลังงานแสงอาทิตย์ในกรณีที่มีและไม่มีวัสดุพรุน รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องอบแห้ง
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุพรุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่น
เรียบ
1.2.2 เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุพรุน
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ค่าความพรุนที่ศึกษา คือ 0.94, 0.96 และ 0.98
1.3.2 ความเข้มของรังสีที่ศึกษาทดลอง คือ 400, 600, 800 และ 1,000 W/m2
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1.3.3 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ คือ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s
1.3.4 เครือ่ งอบแห้งที่ศึกษามีขนาดพื้นที่แผ่นเก็บรังสี 0.5 m2
1.3.5 เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและอัตราการอบแห้ง
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4.1 รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ออกแบบและสร้างชุดทดลอง
1.4.3 ทาการทดลองตามเงื่อนไขการทดลอง
1.4.4 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
1.4.5 เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
1.5.1 แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
1.5.2 แหล่งกาเนิดแสงอาทิตย์เทียม (สปอร์ตไลท์)
1.5.3 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data logger)
1.5.4 อุปกรณ์วัดความเข็มรังสีแสงอาทิตย์ (Pyranormeter)
1.5.5 สายเทอร์โมคัปเปิล ชนิด เค
1.5.6 อุปกรณ์วัดความเร็วลม (Digital Anemometer)
1.5.7 คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลและวิเคราะห์ผล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบผลของความเร็วลมที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
1.6.2 ทราบผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
1.6.3 ทราบผลของวัสดุพรุนที่มีต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแผงเก็บรังสีอาทิตย์
2.1.1 แผงเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทหนึ่ง
ที่ทาหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปพลังงานความร้อนโดยการถ่ายเทความร้อนจาก
ของแข็ ง ไปยั ง ตั ว กลางหรื อ ของไหลผ่ า นแผงเก็ บ รั ง สี ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ข องไหลที่ นิ ย มคื อ อากาศ น้ า
และน้ามัน แผงเก็บรังสีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แผงเก็บรังสีประเภทที่เก็บอุณหภูมิต่า และประเภทที่
เก็บอุณหภูมิสูง ซึ่งแผงเก็บรังสีประเภทที่เก็บอุณหภูมิต่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
2.1.1.1 แผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ (Flat Plate Collector) แผงเก็บรังสีแบบนี้เป็นแบบ
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะมีลักษณะเป็นกล่องที่หุ้มฉนวนไว้ ภายในบรรจุแผ่นดูดกลืนความร้ อนซึ่ง
จะเป็นแผ่นที่มีสีทึบ

ภาพที่ 2.1 แผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat Plat Solar Collector)
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2.1.1.2 แผงเก็บรังสีแบบหลอดสุญญากาศ (Evacuated Tube Solar Collector)
สามารถรั บ รั ง สี ไ ด้ ทั้ง รั งสี ตรงและรัง สี กระจาย แผงเก็ บ รัง สี แบบหลอดสุ ญญากาศมี ลั กษณะเป็ น
หลอดแก้ว สองชั้น ระหว่างชั้น เป็ นสุ ญญากาศ ภายในเคลื อบด้ว ยสารดูดกลื นรังสี ที่มีคุณลั กษณะ
ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดี และมีการสูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีน้อย แผงเก็บรังสีแบบนี้จะ
ให้อุณหภูมิของไหลสูงกว่าแผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ

ภาพที่ 2.2 แผงเก็บรังสีแบบหลอดสุญญากาศ (Evacuated Tube Solar Collector)
2.1.2 แผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ (Flat plate collector) สามารถแบ่งตามประเภทของไหล
ทางานได้ 2 ประเภท คือ อากาศและน้า
2.1.2.1 แผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบที่ใช้อากาศเป็นของไหลทางาน ใช้สาหรับปรับอากาศ
ให้ อุ่ น และใช้ ไ ล่ ค วามชื้ น จากอาหารและเมล็ ด พื ช ลั ก ษณะทั่ ว ไปของแผงเก็ บ รั ง สี แ บบแผ่ น ราบ
(Flat plate collector) ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 ลักษณะทั่วไปของแผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ (Flat plate collector)
2.1.2.2 แผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบที่ใช้น้าเป็นของไหลทางาน จะทาเป็นเครื่องทาน้าร้อน
อุณหภูมิของน้าร้อนที่ได้มักต่ากว่า 90°C เหมาะสาหรับใช้ตามบ้านเรือนหรืออุตสาหกรรมบางประเภท
ลักษณะของเครื่องทาน้าร้อน ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ลักษณะทั่วไปของเครื่องท้าน้้าร้อน
หลักการทางานของแผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบคือ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบมายังแผงเก็บ
รังสีและทะลุผ่านแผ่นปิดใสด้านบนมากระทบแผ่นดูดกลืนรังสี เมื่อแผ่นดูดกลืนรังสีได้รับรังสีจากดวง
อาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาจะเปลี่ยนจากพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนจึงทาให้อุณหภูมิของแผ่น
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ดูดกลืนรังสีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งด้านล่างของแผ่นดูดกลืนรังสีและด้านข้างของแผ่นปิดใสจะเป็นฉนวนกัน
ความร้อน จึงช่วยลดการสูญเสียความร้อนโดยการนา นอกจากนี้ยังป้องกันลมไม่ให้กระทบกับแผ่น
ดูดกลืนรังสีได้โดยตรงทาให้ช่วยลดการสูญเสียความร้อนโดยการพาความร้อนจากแผ่นดูดกลืน รังสี
และเมื่อแผ่นดูดกลืนรังสีมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะถ่ายเทความร้อนไปยังของไหลที่อยู่ภายในแผงเก็บรังสี
เมื่อของไหลที่อยู่ภายในถูกแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว จะสามารถนาไปใช้งานต่อไปแผงเก็บรังสีจะ
ประกอบไปด้วยแผ่นปิดใสด้านบนซึ่งทาจากกระจกใสหรือพลาสติกใสจะโปร่งต่อรั งสีความร้อนในช่วง
ความยาวคลื่นสั้น ทาให้รังสีอาทิตย์ตกกระทบมายังแผ่นดูดกลืนรังสีได้มาก และเมื่อแผ่นดูดกลืนรังสี
ทาสีดาหรือเคลือบด้วยสารเคลือบรังสี เมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาจะทาให้อุณหภูมิของ
แผ่นดูดกลืนรังสีสูงขึ้นและแผ่รังสีความร้อนออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด เมื่อรังสีอินฟราเรดไป
กระทบกับแผ่นปิดใสด้านบนซึ่งที่แผ่นดูดกลืนรังสีถูกทาหรือถูกเคลือบนั้นจะมีคุณสมบัติทึบแสงต่อรังสี
ความร้อนที่เป็นคลื่นยาว (รังสีอินฟราเรด) จะทาให้รังสีอินฟราเรดสะท้อนกลับเข้าไปในแผ่นดูดกลืน
รังสีอีก ซึ่งมีผลให้อุณหภูมิระหว่างแผ่นปิดใสด้านบนและแผ่นดูดกลืนรังสีสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าว
เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ส่วนประกอบหลักของระบบทาอากาศร้ อน
ด้วยแผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) แผ่นปิดคลุมโปร่งใส (Transparent cover) จะวางไว้เหนือแผ่นดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ ซึ่งทาหน้ าที่ช่ว ยลดการสูญ เสียความร้อนสู่ บรรยากาศโดยการพาและการแผ่รังสี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูดกลืนความร้อนมากขึ้นสามารถทาได้โดยการเพิ่มจานวน
กระจกที่ ใ ช้ปิ ดคลุ มซึ่ งอาจจะมี ม ากกว่ า หนึ่ งแผ่ น แผ่ นปิ ด คลุ มอาจใช้แ ผ่ นพลาสติก ใสแทนได้ แ ต่
พลาสติ ก ใสมี อ ายุ ก ารใช้ ง านสั้ น เนื่ อ งจากจะสู ญ เสี ย คุ ณ สมบั ติ ค วามโปร่ ง ใสที ล ะน้ อ ย ท าให้
ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามแผ่นพลาสติกก็มีราคาถูกกว่ากระจก
2) แผ่นดูดกลืนรังสี (Absorbing plate) ทาหน้าที่ถ่ายเทพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ดูดกลืนเอาไว้ให้กับอากาศมีลักษณะเป็นแบบแผ่นราบ (Flat) ลอนลูกฟูก (Corrugated) ท่อ (Tubes)
แผ่นครีบ (Fins) เป็นต้น วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทองแดง อะลูมิเนียม และเหล็กกล้า
3) ฉนวน (Insulation) ส่วนใหญ่จะใช้เซรามิก (Ceramic fiber) ใยแก้ว (Fiber
glass) และโฟมพลาสติก (Plastic foam) อยู่ทั้งด้านข้างและด้านล่าง จะทาหน้าที่ลดการสูญเสียความ
ร้อนอันเนื่องจากการนาความร้อน
4) ตัวเรือน (Metal flame box) ทาหน้าที่เก็บรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ
ของแผงเก็บรังสีช่วยป้องกันฝุ่นละออง และความชื้นของอากาศแผงเก็บรังสีสาหรับทาอากาศร้อนไม่
จาเป็นต้องมีการแช่แข็ง และเกิดปัญหาจากการกัดกร่อนน้อยมากซึ่งอากาศที่รั่วไหลไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายที่ร้ายแรง
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัสดุพรุน
วัสดุพรุ น คือ วัสดุที่มีอากาศหรือช่องว่าง (Space) แทรกปะปนอยู่ในเนื้อวัส ดุที่เป็นของแข็ง
หากพิจารณาวัสดุใดๆที่มีหนึ่งหน่วย ค่าความพรุน (Porosity) จะนิยามด้วยอัตราส่วนระหว่างปริมาตร
ช่องว่างต่อปริมาตรทั้งหมด (ปริมาตรทึบ) ดังนั้นวัสดุที่มีค่าความพรุนสูง ๆ นั่นคือ วัสดุนั้นมีปริมาตร
ช่องว่างมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีค่าความพรุนต่า แสดงว่าวัสดุนั้นไม่ค่อยมีช่องว่างและถ้ามีค่า
เป็ น ศูน ย์ จ ะเป็ น วัส ดุทึบ ด้ว ยโครงสร้างดังกล่ า วทาให้ วัส ดุพรุน มีคุณลั กษณะเด่น ๆ สองอย่างคื อ
อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตรสูง ทาให้มีค่าสั มประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง และการ
ถ่ายเทความร้อนจะไม่มีเพียงการนาแต่จะมีการแผ่รังสีความร้อนสูงเมื่อเทียบกับวัสดุทึบทั่วไป ทาให้
สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนระหว่างการพาและการแผ่รังสีความร้อน (การนาความร้อน) ได้
เป็ น อย่ า งดี หากพิ จ ารณาถึ งการน ามาประยุ กต์ ใ ช้ เป็ น วั ส ดุ พ รุ นจะแบ่ง ได้ เป็ น 4 โครงสร้ างดั ง นี้
(บัณฑิต กฤตาคม, 2554)
(1) โครงสร้างแบบฐานอัดแน่นหรือแบบชิ้นส่วน (Packed bed or discrete element) มีค่า
ความพรุนต่าประมาณ 0.3-0.7 ส่วนใหญ่มักใช้ชิ้นส่วนที่มีรูปทรงกลม แต่มีการใช้ในรูปทรงอื่น ๆ ด้วย
จุดเด่นของวัสดุชนิดนี้คือ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการช๊อคทางอุณหภูมิ และสะสมความร้อนในเนื้อ
วัสดุได้เป็นอย่างดี แต่จะมีความดันตกคร่อมสูง มีการแผ่รังสีและการพาความร้อนต่าและมีการเปลี่ยน
รูปไปตามภาชนะที่บรรจุ
(2) โครงสร้างแบบโฟม (Foam structure) หรือเซลลูลาร์แบบเปิด (Open-cellular) เนื้อของ
แข็งของวัสดุจะถักเป็นเส้นใยโดยที่มีช่องว่าเป็นโพรงทรงกลมแบบเซลล์แทรกอยู่ภายในเส้นใยดังกล่าว
ส่งผลให้เซลลูลาร์เปิดมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบห้าเหลี่ยมสิบหน้า (Pentagonal dodecahedron)
มีค่าความพรุนมากกว่า 0.8 เป็นวัสดุโลหะที่มีรูพรุนจานวนมาก มีเนื้อโลหะอยู่ประมาณ 5-25% กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ โฟมโลหะประกอบด้วยอากาศร้อยละ 75-95 ของปริมาตร ทาให้มีน้าหนักเบาความดัน
ตกคร่อมของแก๊สหรืออากาศที่ไหลผ่านมีค่าต่า มีพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตรที่สูงมากเป็นต้น
(3) โครงสร้างแบบแผ่นลาเมลลาหรือแบบผสม (Lamella or mixer structure) ทาจากโลหะ
และเซรามิกส์ มีค่าความพรุนสูงมากอยู่ในช่วง 0.95-0.99 ซึ่งทาให้แผ่รังสีได้ดีเยี่ยมการนาความร้อน
ของแผ่ นลาเมลลาทาได้ไม่ดีแต่ด้ว ยพื้นที่ผิ ว สั มผั สต่อปริมาตรที่สู งส่ งผลให้ แผ่ น ลาเมลลาสามารถ
ส่งถ่ายความร้อนด้วยวิธีการแผ่รังสีได้อย่างดีเยี่ยมและความดันตกคร่อมของแก๊สหรืออากาศที่ไหลผ่า น
มีน้อย มักประยุ กต์ใช้กับ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หัว เผาที่มีรูพรุน ฉนวนกันความร้อนและเฟอร์นิเจอร์
ของเตาเผา เป็นต้น
(4) โครงสร้างแบบเส้นใย (Wire mesh structure) มีคุณสมบัติคล้ายแบบแผ่นลาเมลลา แต่
แบบเส้นมีช่วงความพรุนต่ากว่า 0.75-0.95 และมักมีปัญหาด้านความแข็งแรงทนทาน
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(a) แบบฐานอัดแน่นหรือแบบชิ้นส่วน

(b) แบบโฟม

(c) แบบแผ่นลาเมลลาหรือแบบผสม

(d) แบบเส้นใย

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างของวัสดุพรุนแบบต่าง ๆ
ที่มา: บัณฑิต กฤตาคม (2554)
2.2.1 หลักการหมุนเวียนความร้อนด้วยวัสดุพรุน
วัสดุพรุนสามารถทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ เนื่องจากมีความสามารถ
ในการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนได้ดีระหว่างความร้อนในรูปของการพาและการแผ่รังสี เนื่องจาก
วัสดุพรุนเป็นของแข็งที่มีรูพรุนซึ่งของไหลสามารถไหลผ่านได้ทาให้มีข้อดี คือ มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่
ผิวต่อปริมาตรสูง ทาให้มีความสามารถในการพาความร้อนได้ดี รวมทั้งลักษณะที่เป็นของแข็งจึงมีค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีความร้อนสูง ดังนั้นในการถ่ายเท
ความร้อนจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทางานดัง ภาพที่ 2.6 เมื่ออากาศร้อนไหลผ่าน
วัสดุพรุนทางขวามือ วัสดุพรุนจะทาหน้าที่เป็นตัวดูดกลืนเอนทาลปีของอากาศร้อนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้ว
เปลี่ยนพลังงานส่วนที่ดูดกลืนมานี้ไปเป็นการแผ่รังสีความร้อน ซึ่งเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นตัวแผ่รังสี
(Emitter) แผ่รังสีมายังวัสดุพรุนทางด้านซ้ายซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวรับรังสี (Absorber) ดังนั้นอากาศร้อน
ที่ไหลผ่าน ตัวแผ่รังสีจะมีอุณหภูมิลดลง และเมื่ออากาศเย็นไหลผ่านตัวรับรังสีอากาศเย็นจะดูดความ
ร้อนที่ดูดกลืนไว้ทาให้อากาศมีเอนทาลปี และอุณหภูมิสูงขึ้น จากหลักการดังกล่าวจึงได้นาวัสดุพรุนมา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้
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ภาพที่ 2.6 หลักการท้างานของวัสดุพรุน
2.2.2 การค้านวณหาค่าความพรุนของวัสดุพรุน
ค่าความพรุ น ของวั ส ดุพ รุน คือ ปริ มาตรช่ องว่ างของวัส ดุพรุ น (Vspace ) ต่อ ปริม าตร
ทั้งหมดของวัสดุพรุน เนื่องจากปริมาตรทั้งหมดของวัสดุพรุนเท่ากับผลรวมของปริมาตรของเนื้อวัสดุ
พรุนและปริมาตรของช่องว่างดังสมการที่ 2.1 (กฤษดา เหงี่ยมไพศาล, 2551)

Vtotal  = V porous  Vspace 

(2.1)

ดังนั้นค่าความพรุน (  ) ของวัสดุพรุนคานวณได้จากสมการที่ 2.2
(2.2)

  1  VF

เมื่อค่า Solid volume fraction (VF ) คือปริมาตรเนื้อวัสดุพรุน V porous ต่อปริมาตรทั้งหมด
Vtotal  ในจานวนแผ่นของวัสดุพรุนทั้งหมด คานวณได้จากสมการที่ 2.3

VF =

V porous
Vtotal

4


d w2  4 p



d w2  2 p

d
2
 42
 w
4p
p  2d w
p  2d w
2

(2.3)
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เมื่อ

Vtotal 

คือ
V porous คือ
คือ
dw
คือ
p

ปริมาตรทั้งหมดของเนื้อวัสดุพรุน, (m3)
ปริมาตรเนื้อวัสดุพรุน, (m3)
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุพรุน, (m)
ระยะพิตช์, (m)

นอกจากนี้การคานวณหาค่าความพรุนยังคานวณได้จากสมการที่ 2.4 ซึ่งเป็นวิธีการหาค่า
ความพรุนของวัสดุพรุนโดยการคานวณร่วมกับการทดลองโดยวิธีการแทนที่ของน้า โดยค่า Vs ที่ได้ใช้
วิธีการวัดโดยการแทนที่ของน้า ส่วนค่า Vtotal อาจใช้วิธีการคานวณหรือวิธีการแทนที่ของน้าได้
  1

Vs  N
Vtotal

(2.4)

เมื่อ
N
Vs
Vtotal

คือ จานวนแผ่นของวัสดุพรุน
คือ ปริมาตรของแข็งจานวนหนึ่งแผ่น, (m3)
คือ ปริมาตรทั้งหมดของวัสดุพรุน, (m3)

2.2.3 การค้านวณหาค่าความพรุนของวัสดุพรุนโดยวิธีการแทนที่ของน้้า
การคานวณหาค่าความพรุนของวัสดุพรุนที่ใช้ในการทดลองโดยวิธีการแทนที่ของน้าเป็น
การหาน้ าหนั ก ของวั ส ดุ พรุ น โดยอาศั ยการแทนที่ ของน้ าในช่ องว่ าง ปริม าณน้าที่เ พิ่ม ขึ้น จะได้ ค่ า
Solid volume fraction (VF ) ซึ่งเป็นปริมาตรของเนื้อวัสดุพรุน (Porous volume) ต่อปริมาตร
ทั้งหมด (Total volume) โดยใช้สมการที่ 2.5
VF 

V porous
Vtotal

(2.5)
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ปริมาตรของวัสดุพรุนทั้งหมด (Total volume) คานวณจากสมการ
Vtotal 


4

d w2 l

(2.6)

เมื่อ
l
dw

คือ ความหนารวมของวัสดุพรุน, (m)
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุพรุน, (m)

แทนค่า Vtotal ที่ได้จากสมการ ลงในสมการ จะได้ค่า Volume fraction และแทนค่าลง
ในสมการ จะได้ค่าความพรุนของวัสดุพรุนออกมา
2.2.4 การค้านวณหาค่าความพรุนของวัสดุพรุนโดยวิธีการค้านวณจากรูปร่างของวัสดุพรุน
การคานวณนั้นเหมาะสาหรับกรณีวัสดุมีรูปร่างแน่นอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องหาปริมาตร
ทั้งหมดของวัสดุพรุน (V ) หลังจากนั้นสามารถคานวณหาความพรุนได้โดยใช้สมการที่ (2.7)
Porosity ( ) 

VT  V
VT

(2.7)

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีโดยใช้อากาศเป็นตัวพาความร้อน จึงจาเป็นต้องให้อากาศ
ผ่านแผ่นดูดกลืนรังสีนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ใช้พื้นที่รับแสงเท่าเดิม จะสามารถจาแนกแผงเก็บรังสีตาม
ลักษณะการประยุกต์ใช้งานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
2.3.1 แผงเก็บรังสีที่มีแผ่นดูดกลืนรังสีแบบไม่มีวัสดุพรุน
แผงเก็บ รั งสี แบบนี้ อากาศจะไหลผ่ านผิว ด้านบนและผิ ว ด้านล่างของแผ่ นดูดกลืนรังสี
ซึ่งอากาศที่ไหลผ่านผิวด้านบนจะทาให้มีการสูญเสียความร้อนด้านบนของแผงเก็บรังสีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึง
ไม่เหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการอุณหภูมิสูง ลักษณะของแผงเก็บรังสีรูปแบบทั่วไปอากาศจะไหลผ่าน
ที่ข้างบนหรือที่ข้างล่างเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียกว่า การไหลแบบทางเดียว และแบบอากาศจะ
ไหลผ่านทั้งข้างบนและข้างล่างของแผ่นดูดกลืนรังสีจะเรียกว่า การไหลแบบสองทางแสดงดัง ภาพที่
2.7 ในกรณีที่แผงเก็บรังสีที่มีแผ่นดูดกลืนรังสีเป็นแผ่นราบ ถ้าไม่ทาสีดาหรื อพื้นผิวไม่เคลือบด้วยสาร
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เลือกรังสีส่วนมากมักจะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ากว่าอากาศที่อุณหภูมิและความเข้มของแสง
เดียวกัน แต่ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแผ่นดูดกลืนรังสีให้ดีขึ้นได้ โดยหลักการของการ
ถ่ายเทความร้อนดังนี้
2.3.1.1 การทาให้พื้นผิวของแผ่นดูดกลืนรังสีมีความหยาบหรือขรุขระเพื่อให้อากาศที่
ไหลผ่านในลักษณะการไหลแบบปั่นป่วนจะทาให้การพาความร้อนดีขึ้น
2.3.1.2 การใส่ครีบเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศที่ไหลผ่านจะช่วยให้การถ่ายเท
ความร้อนเพิ่มขึ้น
2.3.1.3 การเพิ่มพื้นที่รับแสงของแผ่นดูดกลืนรังสี โดยแผ่นดูดกลืนรังสีที่มีลักษณะเป็น
ลูกฟูกหรือตัววีซึ่งแผงเก็บรังสีแบบนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่รับแสงแล้วยังช่วยลดการสะท้อนรังสีอีก
ส่วนหนึ่งได้

(a) แผ่นดูดกลืนรังสีแบบแผ่นราบ

(b) แผ่นดูดกลืนรังสีแบบครีบ (fin) และแบบลูกฟูกหรือตัววี (V-corrugated)
ภาพที่ 2.7 แผงเก็บรังสีที่มีแผ่นดูดกลืนรังสีแบบไม่มีวัสดุพรุน
ที่มา: Tiwari and Sangeeta Suneja (1997)
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2.3.2 แผงเก็บรังสีที่มีวัสดุพรุน (Collector with porous)
วัสดุพรุนสามารถทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ เนื่องจากมีความสามารถ
ในการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนได้ดีระหว่างเอนทาลปีของของไหลกับพลังงานในรูปของการแผ่รังสี
(Thermal radiation) โดยผ่านกลไกของการพาความร้อน (Convection) และการแผ่รังสีความร้อน
(Radiation) เนื่องจากวัสดุพรุนเป็นของแข็งที่มีรูพรุนซึ่งของไหลสามารถไหลผ่านได้ทาให้มีอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมากทาให้เกิดการพาความร้อนได้ดี รวมถึงลักษณะที่เป็นของแข็งจึงมีค่า
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการแผ่รังสีสูง (กนกกาญจน์ ว่องวัชรพร, 2556) ด้วยเหตุนี้การใช้วัสดุ
พรุนจึงเป็นเหมือนการเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อน และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อน
ของระบบและเป็ น การเพิ่มอุณหภูมิที่ทางออกอีกด้ว ยแต่แผงเก็ บรังสี แบบนี้ก็มีข้อบกพร่องที่เป็ น
อุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพคือ ความดันของอากาศภายในแผงเก็บรั งสีระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสี
กั บ ฉนวนด้ า นล่ า งจะลดลง ซึ่ ง ลั ก ษณะของแผงเก็ บ รั ง สี ที่ มี วั ส ดุ พ รุ น ดั ง ภาพที่ 2.8 สามารถลด
ข้อบกพร่องดังกล่าวได้ดังนี้ (ชัยวัฒน์ นิยมการ, 2523)

(a)

(b)

(c)

(d)
ภาพที่ 2.8 แผงเก็บรังสีที่มีวัสดุเป็นรูพรุน
ที่มา: ชัยวัฒน์ นิยมการ (2523)
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2.3.2.1 เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านไปยังแผ่นดูดกลืนจะถูกดูดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่นของวัสดุพรุนอากาศเย็นที่เข้าสู่แผงเก็บรังสีจะอยู่บริเวณเหนือแผ่นดูดกลืนรังสีและจะได้รับ
ความร้อนจากแผ่นดูดกลืนนี้โดยที่ชั้นบนจะเย็นกว่าชั้นล่าง ดังนั้นอากาศที่ผ่านแผ่นดูดกลืนนี้ จะรับ
ความร้อนไปประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีจะขึ้นอยู่กับลักษณะแผ่นดูดกลืนรังสีนี้ เช่น ต้องมีความหนา
เท่าไร มีความหนาแน่นหรือรูพรุนควรเป็นเท่าไรจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.3.2.2 ถ้าให้อากาศไหลผ่านด้านล่างของผิวสัมผัสจะพบว่าแรงเสียดทานของอากาศที่
ผ่านรูพรุนจะน้อยกว่าแผ่นดูดกลืนรังสีแบบแผ่นราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อากาศเป็นตัวพาความ
ร้อนดังแสดงในภาพที่ 2.8 (b) นอกจากนี้พวกชั้นของเศษแก้ว โดยชั้นบนเป็นกระจกโปร่งใสชั้นล่าง
เป็นกระจกสีดา ดังภาพที่ 2.8 (c) และแผ่นกระจกที่วางเหลื่อมกันดัง ภาพที่ 2.8 (d) ก็ถือว่าเป็นแผ่น
ดูดกลืนรังสีที่มีลักษณะเป็นรูพรุนเช่นเดียวกันซึ่งอากาศที่ผ่านแผงเก็บรังสีนี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้น
ความร้อนที่ได้นี้นอกจากนามาใช้ทาอากาศร้อนแล้วยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆได้ เช่น
การให้ความร้อนแก่อาคารในกรณีที่เป็นประเทศที่มี อากาศหนาวเย็น การนาความร้อนมาใช้ในการทา
เครื่องปรับอากาศโดยใช้ในระบบดูดซึม การใช้ในงานด้านการเกษตร เช่น การทาความร้อนในเรือน
กระจก การใช้อากาศร้อนในแหล่งพลังงานสาหรับการทาความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นต้น
2.4 การถ่ายเทความร้อน
การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) คือ การส่งผ่านพลังงานความร้อนซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิเกิดขึ้นในตัวกลางหรือ
ระหว่างตัวกลางการถ่ายเทความร้อนมักจะเกิดขึ้นได้ ภาพที่ 2.9 แสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น
ในแบบต่าง ๆ เมื่อมีเกรเดียนท์อุณหภูมิ (Temperature Gradient) เกิดขึ้นในตัวกลางที่อยู่นิ่ง เช่น
ของแข็ง หรือของไหล เทอมของการนาความร้อน (Conduction) จะเป็นการถ่ายเทความร้อนที่
เกิดขึ้นผ่านตัวกลาง ในขณะที่การพาความร้อน (Convection) จะเป็นการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น
ระหว่ า งพื้ น ผิ ว และของไหลที่ เ คลื่ อ นที่ เ มื่ อ มี อุ ณ หภู มิ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นการแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น
(Thermal radiation) จะเป็นการที่ทุกพื้นที่ผิวที่มีอุณหภูมิหนึ่งจะปล่อยพลังงานในรูปของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ดังนั้นในสภาวะที่ปราศจากตัวกลางใด ๆ จะมีการถ่ายเทความร้อนสุทธิที่ เกิดขึ้น
เนื่องจากการแผ่รังสีระหว่างพื้นผิวสองพื้นผิวที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันได้
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ภาพที่ 2.9 รูปแบบการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นโดยการน้าการพาและการแผ่รังสี
2.4.1 การน้าความร้อน
การนาความร้อน (Heat conduction) คือ วิธีการที่ความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าภายในตัวกลางเดียวกัน หรือเป็นการเคลื่อนที่ของความร้อน
ระหว่างตัวกลางที่ติดกันแต่มีอุณหภูมิแตกต่างกันในการนาความร้อนความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุล
ของสารโดยที่โมเลกุลไม่เคลื่ อนที่จะเกิดขึ้นได้ดีมากในตัวกลางที่เป็นของแข็งโดยเฉพาะกับตัวกลางที่
เป็นวัสดุทึบแสง การนาความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในของเหลว ของแข็ง และก๊าซ อัตราการถ่ายเท
ความร้ อ นโดยการน าความร้ อ นจะเป็ น สั ด ส่ ว นกั บ ค่ า ความลาดชั น ของอุ ณ หภู มิ ( Temperature
Gradient) dT / dx คูณกับพื้นที่ A ที่ความร้อนไหลผ่าน ซึ่งความสามารถในการนาความร้อนของ
สาร วัดด้วยปริมาณที่เรียกว่า ค่าการนาความร้อน (Thermal conductivity) หรือใช้อักษรย่อว่า k
เป็นคุณสมบัติทางกายภาพของตัวกลางที่มีความร้อนเคลื่อนที่ผ่านอัตราการนาความร้อนจึงมีค่าเป็น
 dT 
Qcond  kA 

 dx 

เมื่อ
Qcond
A
T
x

k

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน, (W)
พื้นที่การถ่ายเทความร้อน, (m2)
อุณหภูมิ, (K)
ระยะทางการเคลื่อนที่ของความร้อน, (m)
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน, (W/m K)

(2.8)
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การนาความร้อนจะถูกถ่ายเทโดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของของแข็ง เมื่อโมเลกุล
ของแข็งนั้น ๆ ได้รับความร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้แก่โมเลกุลในชั้นถัดไปในลักษณะพลังงานความ
สั่นสะเทือน (Vibration energy) พลังงานความร้อนก็จะเคลื่อนที่ลึกเข้าไปในเนื้อของของแข็งเรื่อย ๆ
นอกจากนี้การนาความร้อนยังอาจจะเกิดจากการขนถ่ายความร้อนของอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในของแข็ง
เมื่ออิเล็กตรอนได้รับความร้อนก็จะมีพลังงานมากขึ้นและเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่เย็นกว่าซึ่งจะนาเอา
พลังงานความร้อนไปสู่บริเวณที่เย็นกว่าด้วย โดยทั่วไปจะพบว่าโลหะนาความร้อนได้ดี กว่าอโลหะ ทั้งนี้
เนื่องจากโละหะมีโมเลกุลเรียงกันอยู่อย่างเป็นระเบียบความร้อนจึงถูกถ่ายเทผ่านไปในลักษณะของ
พลังงานความสั่นสะเทือนได้อย่างสะดวก และโลหะยังมีจานวนอิเล็กตรอนอยู่มากมายซึ่งจะช่วยในการ
ขนถ่ายพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดี ส่วนอโลหะนั้นโมเลกุลจะเรียงตัวกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบไม่
สะดวกในการสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลไปได้และอโลหะมีอิเล็กตรอนอยู่น้อยมากการศึกษาถึง
การเคลื่อนที่ของความร้อนในสารนั้นสามารถเปรียบเทียบจากค่า k ของสารเหล่านั้นโดยสารที่มีค่า k
สูงจะเรียกว่า สารตัวนา (Conductor) และสารที่มีค่า k ต่า จะเรียกว่า ฉนวน (Insulator) ตัวอย่าง
ค่า k บางชนิดแสดงได้ดังภาพที่ 2.10 และตารางที่ 2.1

ภาพที่ 2.10 การเปลี่ยนแปลงค่าการน้าความร้อนของสารชนิดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ
ที่มา: นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2553)

18
ตารางที่ 2.1 ค่าการน้าความร้อนของสารบางชนิด
วัตถุ
โลหะบริสุทธิ์
โลหะผสม
โลหะเหลว
คอนกรีต
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง
ฉนวน

ค่าการน้าความร้อน (k), W/mK
35-430
20-200
9-90
0.814-1.4
0.100
0.140-0.170
0.02-0.40

ที่มา: นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2553)
2.4.2 การพาความร้อน
การพาความร้อน (Heat convection) คือ วิธีการที่ความร้อนเคลื่อนที่ระหว่างผิวของ
ของแข็ งและของไหล ซึ่ง ของไหลจะเป็น ตัว พาความร้ อนมาให้ ห รือ พาความร้อ นออกจากผิ ว ของ
ของแข็ง การถ่ายเทความร้อนโดยการพาประกอบด้วยกลไก 2 อย่าง คือ พลังงานเกิดการถ่ายเทอันมี
ผลเนื่องมาจากการเคลื่อนที่หรือการแพร่แบบสุ่มของโมเลกุล และผลเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของ
ของไหล การถ่ายเทในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เช่น ในระบบที่มีเกรเดียนท์อุณหภูมิจะมีการถ่ายเทความ
ร้อนได้ และเนื่องจากโมเลกุลในกลุ่มของไหลจะมีการเคลื่อนที่แบบสุ่มอยู่ด้วย ดังนั้นการถ่ายเทความ
ร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบสุ่มของโมเลกุลและการเคลื่อนที่ของของไหล
เป็นส่วนใหญ่การถ่ายเทความร้อนโดยการพาแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การพาตามธรรมชาติ
(Natural หรือ Free convection) และการพาโดยการบังคับ (Forced convection)
2.4.2.1 การพาตามธรรมชาติ (Natural หรือ Free convection) คือ การเคลื่อนที่ของ
ความร้อนระหว่างผิวของของแข็งและของไหล โดยที่ของไหลไม่ถูกทาให้เคลื่อนไหวตามกลไกภายนอก
วัตถุซึ่งมีผิวเรียบอยู่ในของไหลซึ่งอยู่นิ่งถ้าอุณหภูมิของผิวสูงกว่าอุณหภูมิของของไหล ความร้อนจะ
เริ่มเคลื่อนที่มายังของไหลที่ชิดกับผนัง ทาให้ความหนาแน่นของของไหลที่อยู่ชิดผนังต่าลง ซึ่งทาให้เกิด
แรงผลักดันให้ของไหลลอยตัว ขึ้นของไหลที่อยู่ต่ากว่าก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่และทาให้เกิดการ
หมุนเวียนความร้อนของของไหล
เมื่อพิจ ารณาจะเห็นว่า อัตราการเคลื่ อนที่ของความร้อนในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริ มาณต่าง ๆ หลายปริมาณ เช่น คุณสมบัติต่าง ๆ ของของไหล ขนาดและลั กษณะของของแข็ง
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อุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างของไหลและพื้นผิว นอกจากนี้สมประสิทธิ์การขยายตัวของสารซึ่งมีผล
ต่อแรงลอยตัวของสารก็ยังมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนด้วย
2.4.2.2 การพาโดยการบังคับ (Forced convection) คือ การเคลื่อนที่ของความร้อน
ระหว่างผิวของแข็งและของไหลโดยของไหลถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับผิวของของแข็งโดยกลไก
ภายนอก เช่ น พั ดลม หรื อเครื่ อ งสู บ น้า เมื่อ ของไหลมีค วามเร็ว จาเป็น จะต้ องทราบกลไกในการ
เคลื่อนที่ของของไหลก่อน โดยปกติจะแบ่งการไหลของของไหลออกเป็น 2 แบบ คือ การไหลแบบ
ราบเรียบ (Laminar flow) และการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent flow) ในการไหลแบบราบเรียบ
ซึ่งของไหลไหลเป็นชั้นๆ ขนานกับความร้อนจะถ่ายเทจากผิวของของแข็งโดยการนาและถ่ายเทต่อ ๆ
กันไปในของไหลโดยการนาผ่านชั้นของของไหล ในกรณีของการไหลแบบปั่นป่วนซึ่งของไหลเคลื่อนที่
อย่างไม่มีระเบียบจะมีการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของการไหลด้วย การเคลื่อนที่ของความร้อนส่วน
ใหญ่จะเกิดจากอนุภาคของของไหลที่ได้รับความร้อนมาแล้วเคลื่อนที่นาความร้อนไปยังที่อื่น ดังนั้น
ยิ่งการไหลแบบปั่นป่วนมากเท่าใดการเคลื่อนที่ของความร้อนจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
หากพิจารณาการพาความร้อนที่เกิดขึ้นในของไหลเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวของแข็งที่
มีอุณหภูมิต่างกันดังภาพที่ 2.11 แสดงการถ่ายเทความร้อนโดยการพาระหว่างพื้นผิวร้อนกับของไหลที่
เคลื่อนที่ผ่านไปบนแผ่นวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วและอุณหภูมิจุดที่น่าสังเกต
คือ ความเร็ ว จะลดน้ อ ยลงในทิ ศทางที่ วิ่ ง เข้ า สู่ ผิ ว ของวั ต ถุ ด้ ว ยผลของแรงจากความเสี ย ดทานที่
เนื่องมาจากความหนืดของของไหลและเนื่องจากของไหลชั้นที่อยู่ติดกับผิวนั้นมีความเร็วเป็นศูนย์
ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ระหว่างผิวของแผ่นวัสดุกับของไหลชั้นดังกล่าวเป็นการ
ถ่ายเทความร้อนแบบการนาอย่างเดียว ของไหลที่มีความเร็วสูงจะให้ค่าความลาดชันของอุณหภูมิสูง
ทาให้มีอัตราการนาความร้อนสูงตามไปด้วย ตารางที่ 2.2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของ
ของไหลบางชนิด
การคานวณอัตราการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยการพานั้นเป็นสิ่งยุ่งยาก เมื่อ
พิจารณาแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของความร้อนแบบการพานี้ เช่น คุณสมบัติ
ต่างๆ ของของไหล เช่น ความหนาแน่น ความร้อนจาเพาะ ความหนืด ฯลฯ ความเร็วของของไหล
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นผิวของของแข็งและของไหล เป็นต้น นิวตัน (Newton) ได้ตัด
ปัญหาความยุ่งยากเหล่านี้โดยเสนอสมการสาหรับคานวณอัตราการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยการพา
ดังนี้
Qconv  hAT

(2.9)
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เมื่อ
Qconv

h
A
T

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน, (W)
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน, (W/m2 K)
พื้นที่การถ่ายเทความร้อน, (m2)
ผลต่างของอุณหภูมิ, (K)

ภาพที่ 2.11 การพัฒนาชั้นขอบเขตในการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับ
ที่มา: นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2553)
ตารางที่ 2.2 ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของของไหลบางชนิด
ประเภทการพาความร้อนของ
ของไหลบางชนิด
การพาความร้อนแบบอิสระ, อากาศ
การพาความร้อนแบบอิสระ, น้า
การพาความร้อนแบบบังคับ, อากาศ
การพาความร้อนแบบบังคับ, น้า
น้ากาลังเดือด
ไอของน้าที่กาลังกลั่นตัว
ที่มา: นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2553)

ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย,
(W/m2 K)
5-25
20-100
10-200
50-10,000
3,000-100,000
5,000-100,000
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การพาความร้อนภายนอก (External convection heat transfer) เกิดจากของไหลเป็น
สารตัว กลางโดยของไหลมิได้ถูกจ ากัดให้ ไหลในบริเวณที่กาหนด แต่เป็นการไหลผ่ านผิว นอกของ
ของแข็งเช่นการไหลผ่านผนังราบ การไหลตั้งฉากกับวัตถุรูปทรงกระบอก การไหลของของไหลมา
กระทบกับของแข็งรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ในทิศทางใดก็ได้การพิจารณาการไหลของของไหลผ่านผนัง
ราบดังแสดงในภาพที่ 2.12 จะเห็นได้ว่าการที่มีผนังอยู่ในของไหลทาให้ความเร็วของของไหลส่วนที่อยู่
ใกล้กับผนังเปลี่ยนไป เมื่อพิจารณาแล้วอาจจะแบ่งของไหลออกเป็นสองบริเวณ บริเวณแรกอยู่ใกล้กับ
ผนังเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากการที่ผนังราบมาอยู่ในของไหลทาให้ความเร็วของของไหลในบริเวณ
นี้เปลี่ยนไป บริเวณที่สองเป็นบริเวณที่ของไหลไม่ได้รับอิทธิพลจากผนังราบ
ของไหลบริเวณแรกซึ่ง ได้รับอิทธิพลจากผนังนั้นเรียกกันว่าบาวดารี เลเยอร์ (Boundary
layer) จะเห็นจากภาพที่ 2.12 ว่าความเร็วของของไหลที่ผิวของผนังนี้มีค่าเป็นศูนย์แล้วมีค่าเพิ่มขึ้นจน
เท่ากับความเร็วของของไหลภายนอกบาวดารี เลเยอร์ u  หรือที่เรียกว่า ความเร็วของฟรีสตรีม
(Free stream velocity) จะเห็นได้ว่าบาวดารีเลเยอร์เกิดขึ้นที่ปลายของผนังแล้วค่อยๆมีความหนา
มากขึ้น ไปตามทิศทางการไหลของของไหล ในช่ว งแรกบาวดารี เ ลเยอร์จะเป็นแบบลามินาร์ เมื่ อ
บาวดารีเลเยอร์มีความหนามากขึ้นถึงจุด ๆ หนึ่งการไหลจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการไหลแบบปั่นป่วนและ
บาวดารีเลเยอร์จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเทอร์บูเลนท์บาวดารี เลเยอร์ (Turbulent boundary layer)
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้การไหลจะเป็นแบบ
ราบเรียบและปั่นป่วนผสมกับบริเวณที่เรียกว่า ทรานซิซั่นโซน (Transition zone) ถึงแม้ว่าการไหลจะ
เปลี่ยนจากราบเรียบเป็นปั่นป่วนแล้ว การไหลในชั้นบาง ๆ ของของไหลส่วนที่อยู่ติดกับผนังก็ยังเป็น
แบบราบเรียบอยู่ บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า ลามินาร์สับเลเยอร์ (Laminar sublayer)

ภาพที่ 2.12 การไหลขนานกับผนังราบ
ที่มา: นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2553)
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เนื่ อ งจากการไหลแบบราบเรี ย บคื อ การไหลที่ ข องไหลเคลื่ อ นที่ เ ป็ น ชั้ น ๆ ไม่ มี ก าร
เคลื่อนไหวของอนุภาคของไหลในทิศทางอื่นนอกจากทิศทางของการไหล ๆ การถ่ายเทความร้อนผ่าน
ชั้นของบาวดารีเลเยอร์และตั้งฉากกับผนังในกรณีของลามินาร์บาวดารีเลเยอร์ จึงเป็นการเคลื่อนที่แบบ
การนาความร้อนเมื่อการไหลของของไหลเปลี่ยนไปเป็นแบบปั่นป่วนแล้วจะมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ในทิศทางอื่นนอกจากทิศทางของการไหลการถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสูงขึ้น ภาพที่ 2.12 แสดงให้เห็น
ว่ามีบาวดารีเลเยอร์อยู่สามแบบ คือ แบบลามินาร์ เทอร์บูเลนท์และทรานซิชั่น ปริมาณที่มีความสาคัญ
มากในการที่จ ะกาหนดว่า บาวดารี เ ลเยอร์จะเป็นแบบไหน คือ เรย์โ นลด์นัมเบอร์ ซึ่งจานวนเลข
เรย์โนลด์จะมีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วการไหล ความหนืด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ และความหนาแน่น
ของของไหล เราอาจเขียนความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
Re 

VDh


(2.10)

เมื่อ
Re
V
Dh




คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าตัวเลขเรย์โนลด์นัมเบอร์ (Reynolds Number)
ความเร็วการไหล, (m/s)
เส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน (Hydraulic diameter),(m)
ความหนาแน่นของของไหล, (kg/m3)
ความหนืดของของไหล, (kg/m s)

ได้มีการกาหนดค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์สาหรับบาวดารี เลเยอร์แบบต่าง ๆ ในกรณีของการ
ไหลขนานกับผนังราบไว้ดังนี้
บาวดารีเลเยอร์แบบลามินาร์
บาวดารีเลเยอร์แบบทรานซิชั่น
บาวดารีเลเยอร์แบบเทอร์บูแลนท์

0< Re <5×105
5×105< Re <3×105
5
Re >5×10
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หากผิวของผนังหยาบมากบาวดารีเลเยอร์แบบลามินาร์จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบทรานซิชั่น
ที่เรย์โนลด์นัมเบอร์ต่าลงกว่า 5x105 สาหรับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจะพิจารณาในรูปของ
ค่า Nusselt number โดยใช้สมการของ ฮิลล์เพิท (Hilpert equation)
Nu 

hDh
 C Re m Pr1 / 3
k

(2.11)

โดยทั่ ว ไปแล้ ว การค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพาความร้ อ นซึ่ ง มี เ ทอมของค่ า ตั ว เลข
เรย์โนลด์ (Re) ค่าตัวเลขนัสเซิลท์ (Nu) และค่าตัวเลขพรันด์เทิล (Pr) ได้ดังสมการ
h

k
C Re m Pr1 / 3
Dh

(2.12)

เมื่อ
Nu

h
Dh

k
C, m

Re

Pr

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าตัวเลขนัสเซิลท์ (Nusselt number)
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน, (W/m2 K)
เส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน (Hydraulic diameter),(m)
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน, (W/m K)
ค่าคงที่ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามค่าตัวเลขเรย์โนลด์
ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number)
ค่าตัวเลขพรันด์เทิล (Prandtl number)

2.4.3 การแผ่รังสี
การแผ่ รั งสี (Radiation) คือ การที่พลั งงานถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่มีอุณหภูมิที่
แน่นอน โดยวัตถุนั้นอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ก็ได้พลังงานของสนามการแผ่รังสีมีการ
ถ่ายเทโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า โฟตอน (Photons) ในขณะที่การถ่ายเท
พลังงานโดยการนาหรือการพาความร้อนจะต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายเท แต่การถ่ายเทโดยการแผ่
รังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางใด ๆ และจะเกิดการถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ
รังสีความร้อนใด ๆ สามารถแผ่ออกไปได้มากที่สุด (Maximum flux, W/m2) นั้นเป็นไปตามสมการซึ่ง
เรียกว่า สตีเฟนและโบลซ์แมน (Stefan and Boltzmann Law) เป็นพลังงานที่แผ่ออกมาต่อหนึ่ง
หน่วยเวลาและต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
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Qrad   AT 4

(2.13)

เมื่อ
Qrad



A
T

คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี, (W)
คือ ค่าคงที่ของสตีเฟนและโบลซ์แมน (Stefan and Boltzmann) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 5.67x10-8 W/m2K4
คือ ค่าการแผ่รังสี (emissivity) ซึ่งเป็นปริมาณที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ
แผ่รังสีความร้อนของวัตถุ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่สามารถแผ่รังสี
ความร้อนได้สูงสุดจะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ
คือ พื้นที่ผิวของตัวแผ่รังสีความร้อน, (m2)
คือ อุณหภูมิของผิวที่แผ่รังสีความร้อน, (K)

2.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสี
การดาเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาวะคงที่ซึ่งประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีมีการอธิบายโดยการ
สมดุล พลั ง งานที่ร ะบุ ว่ า การกระจายของพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ไ ปอยู่ ในรู ปของพลั ง งานที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ การสูญเสียความร้อนและการสูญเสียเชิ งแสง (จงจิตร หิรัญลาภ, 2541) สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ความร้อนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จากสมการ (2.14)


Qu  m c p To  Ti 

(2.14)

และคานวณประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้โดยใช้สมการ (2.15)


m c p (To  Ti )
Q
 u 
Ac I
Ac I

เมื่อ

Qu

คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสี, (%)
คือ พลังงานที่นาไปใช้ประโยชน์, (kJ/s)

(2.15)
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m
cp

Ti
To
Ac

I

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ไหลผ่านแผงเก็บรังสี, (kg/s)
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของอากาศ, (J/kg °C)
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ทางเข้าของแผงเก็บรังสี, (°C)
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ทางออกของแผงเก็บรังสี, (°C)
พื้นที่ของแผงเก็บรังสี, (m2)
ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบ, (W/m2)

ซึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีจะพิจารณาที่การถ่ายโอนความร้อนที่สภาวะ
คงที่ (Steady state) โดยใช้สมการของ Hottel-Whillier-Bliss ในการหาค่าพลังงานที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งถูกเสนอโดย (Duffie และ Beckman, 1991; ณัฐนี วรยศ, 2552) ดังสมการ
(2.16)
Qu  Ac FR [ I ( ) e  U L (Ti  Ta )]

(2.16)

ดังนั้นประสิทธิภาพเชิงความร้อน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจึงสามารถหาได้จากสมการ (2.17)
  FR ( ) e 

FRU L (Ti  Ta )
I

เมื่อ
Qu
Ac

I


FR
( ) e

UL
Ti

Ta

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

พลังงานที่นาไปใช้ประโยชน์, (kJ/s)
พื้นที่ของแผงเก็บรังสี, (m2)
ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบ, (W/m2)
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสี, (-)
แฟคเตอร์การดึงความร้อนของแผงเก็บรังสีอาทิตย์, (-)
สัมประสิทธิ์การส่องผ่านและการดูดกลืนประสิทธิผล, (-)
สัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนรวม, (W/m2 K)
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ทางเข้าของแผงเก็บรังสี, (°C)
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม, (°C)

(2.17)
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2.6 การอบแห้ง (Drying)
2.6.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้ง
2.6.1.1 ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ วัสดุที่มีความพรุนสูงน้าในผลิตภัณฑ์จะสามารถระเหย
ได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความพรุนน้อย นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีน้าตาลสูงจะมีความเหนียวกีดขวาง
การเคลื่อนที่ของน้าจึงแห้งช้า ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการลวก นวดคลึง ทาให้เซลล์แตกจึงแห้งเร็วกว่า
2.6.1.2 ขนาดและรูปร่าง มีผลต่อพื้นที่ผิวต่อน้าหนัก เช่น รูปร่างเหมือนกันขนาดเล็กจะ
มีพื้นที่ต่อน้าหนักมากกว่าขนาดใหญ่จึงแห้งเร็วกว่า แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึงพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศที่
เคลื่อนย้ายไอน้าออกไปได้ ถ้าชิ้นเล็กมากทับถมกันการระเหยเกิดได้เฉพาะพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศ
จึงเกิดได้ช้าทั้ง ๆ ที่พื้นที่ต่อหน่วยน้าหนักมาก
2.6.1.3 ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ในห้องอบแห้ง น้าในวัสดุที่สัมผัสกับลมร้อนได้ดีกว่า หรือ
สัมผัสกับลมร้อนที่มีความชื้นต่าย่อมระเหยได้ดีกว่า
2.6.1.4 ความสามารถในการรับไอน้าของอากาศร้อน อากาศร้อนที่มีไอน้าอยู่มากแล้วจะ
รับไอน้าได้น้อยมีผลในช่วงอัตราการทาแห้งคงที่
2.6.1.5 อุณหภูมิของอากาศร้อน ถ้าอากาศมีความชื้นคงที่การเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการรั บ ไอน้ า จึ ง มี ผ ลต่ อ อั ต ราการท าแห้ ง คงที่ แ ล ะอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ก าร
แพร่กระจายของน้าดีขึ้น จึงมีผลต่อช่วงการทาแห้งลดลงด้วย
2.6.2 ความชื้นในอากาศ (Relative humidity)
ความชื้นในอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณความชื้นที่มีอยู่จริงในอากาศกับปริมาณความชื้นที่อากาศขณะนั้นจะมีได้ ณ อุณหภูมิเดียวกัน
ความชื้นสัมพัทธ์

ปริมาณน้าที่มีอยู่จริงในอากาศ
ไอน้าสูงสุดที่อากาศสามารถรับไว้ได้ที่อุณหภูมินั้น

(2.18)

ถ้าอากาศชื้นมากจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ความชื้นสัมพัทธ์ 100% หมายความว่า อากาศ
รับความชื้นได้เต็มที่แล้วไม่สามารถรับความชื้นได้อีก
2.6.3 ความชื้นในวัสดุ (Moisture content)
ความชื้นในวัสดุ คือ ตัวบ่งชี้ปริมาณของน้าที่มีอยู่ในวัสดุ เมื่อเทียบกับมวลของวัสดุชื้น
หรือแห้ง สามารถเขียนสมการความสมพันธ์ได้ 2 แบบ ดังสมการที่ (2.19) และ (2.20)
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2.6.3.1 ความชื้นมาตรฐานเปียก
W  d 
Mw  

 w 

(2.19)

2.6.3.2 ความชื้นมาตรฐานแห้ง
W  d 
Md  

 d 

(2.20)

เมื่อ
Mw
Md
w
d

คือ
คือ
คือ
คือ

ความชื้นมาตรฐานเปียก % wet basis
ความชื้นมาตรฐานแห้ง % dry basis
มวลของวัสดุเปียก kg
มวลของวัสดุแห้ง kg

ความชื้ น แบบมาตรฐานแห้ ง นิย มใช้ในการวิ เคราะห์ กระบวนการอบแห้ งทางทฤษฎี
เพราะช่วยให้การคานวณสะดวกขึ้น เนื่องจากมวลแห้งของวัสดุมีค่าเกือบจะคงที่ในระหว่างการอบแห้ง
จากสมการ (2.19) และ (2.20) สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นมาตรฐานเปียก
และความชื้นแบบมาตรฐานแห้ง ได้ดังสมการที่ (2.21) และ (2.22) ในส่วนพฤติกรรมการอบแห้งจะ
แสดงอยู่ในรูปของอัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งดังแสดงในสมการที่ (2.23)
 Md
M w  
1 M d





(2.21)

 Mw 

M w  
1

M
w 


(2.22)

 M t  M eq
MR  
M M
eq
 i






(2.23)
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เมื่อ
Mi
Mt

M eq

คือ ความชื้นเริ่มต้น
คือ ความชืน้ ที่เวลาใดๆ
คือ ความชืน้ สมดุล

2.6.4 การวิเคราะห์สมรรถนะการอบแห้งของเครื่องอบแห้ง
2.6.4.1 อัตราการอบแห้ง (Drying rate: DR) เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงค่า
สมรรถนะในการอบแห้งลดความชื้นของวัสดุ ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงสัมพันธ์ได้ดังสมการ (2.24)
ปริมาณน้าที่ระเหยจากวัสดุ
เวลาในการอบแห้ง

(2.24)

2.6.4.2 ความสิ้นเปลืองของพลังงาน สามารถนาเสนอได้ 2 รูปแบบดังนี้
1) ความสิ้นเปลืองของพลังงานจาเพาะ (Specific energy consumption:
SEC) จะแสดงในรูปแบบของพลังงานทั้งสิ้น ซึ่งการแสดงค่าแบบนี้นิยมใช้ในด้านการอบแห้ง สามารถ
เขียนสมการความสัมพันธ์ได้ดังสมการ (2.25)
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ปริมาณน้าที่ระเหยจากวัสดุ

(2.25)

2) ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific moisture extraction rate:
SMER) เป็นการแสดงปริมาณความสิ้นเปลืองพลังงาน ที่นิยมแสดงใช้ในด้านปั๊มความร้อนมีรูปแบบ
ของสมการแสดงความสัมพันธ์ดังสมการ (2.26)
ปริมาณน้าที่ระเหยจากวัสดุ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

(2.26)

2.6.5 การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ การตากแดดโดยตรง
การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงและการอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยอ้อม
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2.6.5.1 การตากแดดโดยตรง คือ เมื่อนาวัสดุไปตากแดดพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงคลื่นสั้น
จะตกกระทบกับผิววัสดุที่ตากแห้ ง ซึ่งพลังงานที่ตกกระทบจะแบ่งพลังงานออกเป็นพลังงานที่สะท้อน
กลับและส่วนที่วัสดุดูดซับไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสีผิวของวัสดุ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกดูดซับไว้จะเปลี่ยนไป
เป็นพลังงานความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิของวัสดุเพิ่มขึ้นและทาให้เกิดการระเหยของน้าออกจากวัสดุ

ภาพที่ 2.13 การท้างานของการตากแดดโดยตรง
2.6.5.2 การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงานแสงอาทิตย์
โดยตรง คือ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกระจกด้านบน กระจกด้านบนจะสะท้อนกลับไปยัง
บรรยากาศ บางส่วนจะถูกส่งไปยังภายในของเครื่องอบแห้งและมีการดูดซับพลังงานของผลิตภัณฑ์ทา
ให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและปล่อยพลังงานออกมาในช่วงคลื่นยาว แต่ไม่สามารถถ่ายเทไปยัง
อากาศภายนอกได้เนื่องจากมีกระจกครอบไว้ ซึ่ง แตกต่างจากการตากแดดโดยตรง ดังนั้นจึงทาให้
อุณหภูมิเหนือวัสดุภายในห้องอบแห้งสูงขึ้น ซึ่งจุดประสงค์หลักของกระจกครอบคือลดการสูญเสีย
ความร้อนสู่บรรยากาศ อย่างไรก็ตามข้อจากัดของเครื่องอบแห้งประเภทนี้คือ
1) มีความจุที่จากัดเนื่องจากมีขนาดเล็ก
2) หากอุณหภูมิภายในสูงเกินไปจะเกิดการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์
3) บางครั้งอุณหภูมิไม่สูงพอต่อการระเหยของน้า
4) การกลั่นตัวของน้าภายในห้องอบแห้งไปเกาะที่กระจกทาให้การส่งถ่าย
พลังงานไปยังผลิตภัณฑ์น้อยลง
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ภาพที่ 2.14 การท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยตรง
2.6.5.3 การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงานแสงอาทิตย์
โดยทางอ้อม คือ การอบแห้งโดยไม่ให้ผลิตภัณฑ์รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง เพื่อลดการเปลี่ยนสี
ของผลิตภัณฑ์ การแตกของผิวผลิตภัณฑ์และได้คุณภาพดี หลักการทางานของการอบแห้งแบบรับ
พลังงานแสงอาทิตย์โดยทางอ้อมนั้นประกอบด้วย ตัวสร้างอากาศร้อนโดยใช้ตัวเก็บรังสีจากนั้นอากาศ
ที่รับความร้อนจากตัวเก็บรังสี จะไหลไปยังห้องอบแห้ง ซึ่งจะมีการส่งถ่ายพลังงานระหว่างอากาศกับ
วัสดุและทาให้เกิดการระเหยของน้า โดยการอบแห้งจะเกิดจากระดับความเข้มข้นความชื้นที่แต่งต่าง
ระหว่างอากาศร้อนและอากาศบริเวณใกล้เคียงกับผิวของวัสดุ

ภาพที่ 2.15 การท้างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยทางอ้อม
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2.6.6 การแบ่งประเภทเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ระบบหลักๆ คือ
2.6.6.1 ระบบหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ คือ ระบบการทางานโดยอาศัยพลังงาน
แสงอาทิตย์และกระแสลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่
1) ตากแห้งโดยธรรมชาติ เป็นการวางวัสดุที่อบไว้กลางแจ้ง อาศัยความร้อน
จากแสงอาทิตย์และกระแสลมในบรรยากาศในการระเหยความชื้นออกจากวัสดุ
2) เครื่องอบแห้งแบบรับแสงอาทิตย์โดยตรง วัสดุที่อบจะอยู่ในห้องอบแห้งที่
ประกอบด้วยวัสดุที่โปร่งใส ความร้อนที่ใช้อบแห้งได้มาจากการดูกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ และอาศัย
หลักการขยายตัวเองของอากาศร้อนภายในเครื่องอบแห้งทาให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเพื่อช่วย
ถ่ายเทอากาศชื้น
3) เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม เครื่องอบแห้งชนิดนี้วัสดุที่อยู่
ภายในจะได้รับความร้อน 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย์และทางอ้อมจากตัวเก็บรังสีทาให้อากาศ
ร้อนก่อนที่จะผ่านวัสดุอบแห้ง
ตัวอย่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุนเวียนด้วยธรรมชาติ
Sodha et al. (1984) ทดลองอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ดังภาพที่ 2.16 โดยการทดลองอบมะม่วงสดที่มีความชื้นเริ่มต้นประมาณ 95% d.b. หนา 1 cm.
อบจนถึงความชื้นสุดท้าย 13% d.b. ใช้เวลาในการอบ 12 ชั่วโมง จากผลที่ได้พบว่าเป็นที่น่าพอใจและ
เหมาะสมสาหรับการอบผลไม้และผักที่มีความชื้นสูง

ภาพที่ 2.16 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการทดลองของ
ที่มา: Sodha et al. (1984)
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Othieno et al. (1981) ศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอบ
ข้าวโพด ดังภาพที่ 2.17 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย ตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเดียวโดย
มีพื้นที่ 1 m2 ช่องอากาศกว้าง 5 cm. และเครื่องอบแห้งมีการหุ้มฉนวน ซึ่งเครื่องอบแห้งนี้สามารถอบ
ข้าวโพดได้ครั้งละประมาณ 90 kg จากความชื้นเริ่มต้นประมาณ 20% w.b. อบจนถึงความชื้น 12%
w.b. โดยใช้เวลาในการอบ 3 วัน

ภาพที่ 2.17 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการทดลองของ
ที่มา: Othieno et al. (1981)
2.6.6.2 ระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ คือ ระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศ
ไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น พัดลมตัดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านห้อง
อบแห้ง พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกไหลผ่ายแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากตัวเก็บรังสี
อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัม พัทธ์ต่ากว่าความชื้นวัสดุอบแห้ง จึงพา
ความชื้นจากวัสดุออกสู่ภายนอกทาให้วัสดุที่อบไว้แห้งเร็วกว่า
ตัวอย่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุนเวียนแบบบังคับ
Tiris et al. (1994) พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่
ประกอบด้วยแหล่งความร้อน ตัวเก็บรังสีและห้องอบแห้งดังภาพที่ 2.18 โดยทดลองอบลูกเกรป
ถั่วเขียว พริกหวานและพริก เปรียบเทียบกับการตากแห้ งโดยตรง พบว่าการอบแห้งโอยใช้เครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดเวลาอย่างมีนัยสาคัญและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าดีกว่า ผลที่ได้จาก
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ระบบการอบมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนระหว่าง 0.3-0.8 ในระหว่างการ
ทดลอง
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ภาพที่ 2.18 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการทดลองของ
ที่มา: Tiris et al. (1994)
Al-juamily et al. (2007) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยเครื่องอบแห้งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวเก็บรังสี ห้องอบแห้ง และพัดลม ซึ่งตัวเก็บ
รังสีติดตั้งตัวดูดกลืนพลังงานแบบร่องตัววี โดยมีกระจกครอบด้านบนดังภาพที่ 2.19 ซึ่งพื้นที่ของตัว
เก็บรังสีประมาณ 2.4 m2 โดยทดลองอบผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ ผลแอพพริค็อท องุ่น และถั่ว ผลที่ได้
จากการทดลองพบว่า สามารถอบผลแอพพริค็อทจากความชื้อ 80% d.b. อบลดความชื้นเหลือ 13%
d.b. ใช้ในเวลาอบ 1 วันครึ่ง อบองุ่นจากความชื้น 80% d.b. อบลดความชื้นเหลือ 18% d.b. ใช้เวลา
ในการอบ 2 วันครึ่งและสามารถอบถั่วจากความชื้น 65% d.b. อบลดความชื้นเหลือ 18% d.b. ใช้
เวลาในการอบ 1 วัน จากการทดลองพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมากที่สุด คือ อุณหภูมิของ
อากาศภายในห้ องอบแห้ ง การเปลี่ ยนแปลงความเร็ ว ของอากาศภายในห้ องอบแห้ ง มีผ ลกระทบ
เล็กน้อยและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งประมาณ 25-30% ดังนั้นจึงไม่ต้องการ
ความเร็วลมที่สูง
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ภาพที่ 2.19 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการทดลองของ
ที่มา: Al-juamily et al. (2007)
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีอาทิตย์ โดยศึกษาในลักษณะศึกษาเชิงทดลองและศึกษาเชิงแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อต้องการทาความเข้าใจและหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพและอุณหภู มิให้ สู งขึ้น กว่าแผงเก็ บรังสี อาทิต ย์แบบดั้งเดิม จึ งมีงานวิจัย หลายชิ้นได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับแผงเก็บ รังสีที่มีแผ่ นดูดกลื นรังสี แบบไม่มีวัสดุพรุน และแผงเก็บรังสีที่มี แผ่ น
ดูดกลืนรังสีแบบมีวัสดุพรุน ซึ่งจะมีรายละเอียดงานวิจัยดังต่อไปนี้
2.7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผงเก็บรังสีที่มีแผ่นดูดกลืนรังสีแบบไม่มีวัสดุพรุน
Naphon and Kongtragool (2003) ได้ศึกษาลักษณะของการถ่ายเทความร้อนและ
ประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสีโดยทดลองจานวน 5 รูปแบบแล้วนาผลการทดลองของแต่
ละแบบมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบแผงเก็บรังสี ซึ่งรูปแบบ
ทั้งหมดนี้มีการปรับอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ 0.00265, 0.00795, 0.01325, 0.01855, และ
0.02385 kg/s เพราะจะส่งผลต่ออุณหภูมิของกระจกโดยตรงคืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราการไหล
เชิงมวลของอากาศลดลง เนื่องจากอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศและระยะช่องว่างของการไหลของ
อากาศจะเป็นตัวแปรหนึ่งของการถ่ายเทความร้อนของแผ่นดูดกลืนรังสีไปยังอากาศแวดล้อม จากผล
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การทดลองของแผงเก็บรังสีในแต่ละแบบพบว่า กรณีการไหลของอากาศในแผงเก็บรังสีแบบไหลวน
กลับจะมีอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น เนื่องจากแผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตย์ที่ได้รับรังสีอาทิตย์ไว้แล้วถ่ายเท
ความร้อนได้ทั้งข้างบนและข้างล่างของแผ่นดูดกลืนรังสีอีกเหตุผลหนึ่ง คือ การสูญเสียความร้อนที่
ข้างล่างของแผ่นดูดกลืนรังสีมีค่าต่ากว่าที่ ผิวกระจก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนของแผงเก็บรังสีจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศลดลง ผลการศึกษา
ลักษณะของการถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสี พบว่าแผงเก็บรังสี
แบบกระจกชั้นเดียวมีประสิทธิภาพต่าสุด และแบบมีกระจกสองชั้นและมีการไหลของอากาศแบบ
ไหลวนกลับมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากการพาความร้อนแบบบังคับทาให้การสูญเสียความร้อน
จากแผ่นดูดกลืนรังสีมีค่าไม่เท่ากัน เนื่องจากอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่สูงทาให้แผ่นดูดกลืน
รังสีจะมีค่าดูดกลืนรังสีต่าลงส่ง ผลให้กระแสของอากาศที่ไหลผ่านแผงเก็บรังสีมีอุณหภูมิต่าลง และ
พบว่าประสิทธิภาพทางความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจานวนแผ่นปิดใส
Karim and Hawlader (2006) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีแบบร่องรูปตัววี
สาหรับประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง ผลจากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีแบบร่องรูปตัว
วีเพิ่มขึ้นจาก 41-71% ที่อัตราการไหล 0.01 kg/m2s และ 0.054 kg/m2s ตามลาดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผงเก็บรังสีแบบธรรมดาพบว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าอยู่ 12% ซึ่งอัตราการไหลที่
0.035 kg/m2s จะทาให้ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีแบบร่องรูปตัววีดีที่สุด

ภาพที่ 2.20 แผงเก็บรังสีแบบร่องรูปตัววี
ที่มา: Karim and Hawlader (2006)
Alta et al. (2010) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีรูปแบบต่าง ๆ
โดยทาการออกแบบแผงเก็บรังสีและแบ่งการทดลองออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ แผงเก็บรังสีที่มีกระจก
ปิดคลุม 2 ชั้นมีครีบติด (แบบที่ 1) แผงเก็บรังสีที่มีกระจกปิดคลุม 2 ชั้นไม่มีครีบ (แบบที่ 2) และแผง
เก็บรังสีที่มีกระจกปิดคลุม 1 ชั้นมีครีบติด (แบบที่ 3) ซึ่งได้กาหนดให้แผงเก็บรังสีทามุม 0, 15 และ
30oC ที่อัตราการไหลของอากาศ 25, 50, 100 m3/m2h จากผลการทดสอบแผงเก็บรังสีทั้ง 3 รูปแบบ
พบว่า แผงเก็บรังสีแบบที่ 2 มีประสิทธิภาพมากกว่าและผลต่างของอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าและ
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ออกมีค่าสูงกว่าแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการไหลเวียนของอากาศภายในแผงเก็บรังสีมีบทบาท
สาคัญมากกว่าจานวนของแผ่นกระจกปิดคลุม ในกรณีอัตราการไหลของอากาศมีค่าต่า ๆ จะส่งผลต่อ
ผลต่างของอุณหภูมิมาก และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีดีขึ้น

ภาพที่ 2.21 โครงสร้างของแผงเก็บรังสีแบบที่ 1, 2 และแบบที่ 3
ที่มา: Alta et al. (2010)
Fudholi et al. (2011) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีแบบไหลวนกลับ
และมีครีบติด ดังภาพที่ 2.22 ซึ่งในการทดลองจะใช้ค่ารังสีตกกระทบที่ 400-800 W/m2 และอัตรา
การไหลที่ 0.04-0.1 kg/s จากการทดลองนั้นประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสีแบบไหลวน
กลับและมีครีบติดดีที่สุดประมาณ 70% ที่อัตราการไหล 0.07-0.08 kg/s และที่อัตราการไหล 0.040.08 kg/s จะทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 30%

ภาพที่ 2.22 ลักษณะของแผงเก็บรังสีแบบไหลวนกลับและมีครีบติด
ที่มา: Fudholi et al. (2011)
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2.7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผงเก็บรังสีที่มีแผ่นดูดกลืนรังสีแบบมีวัสดุพรุน
Mohamad (1996) นาเสนอแนวทางการลดความร้อนที่สูญเสียจากกระจกปิดด้านบน
แผงเก็บรังสีอาทิตย์และเพื่อเพิ่มการสกัดความร้อนจากการดูดกลืนรังสี จึงได้ออกแบบแผงเก็บรังสี
อาทิตย์ที่จะช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากอากาศแวดล้อมด้วยการบัง คับให้อากาศไหลผ่านกระจก
ปิดดังภาพที่ 2.23 พลังงานจะถูกสกัดผ่านกระจกปิดคลุมก่อนที่จะผ่านไปยังแผ่นดูดกลืนรังสี ความ
ร้อนที่ถูกสกัดจะถูกใช้ในการอุ่นอากาศ วิธีนี้ต้องใช้กระจกปิดสองชั้นหรือพลาสติกปิดคลุมอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งการจัดเรียงรูปแบบนี้เรียกว่า แบบมีการไหลวนกลับ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจาก
การดูดกลืนรังสีไปยังอากาศจึงได้นาวัสดุพรุนมาใช้เป็นแผ่นดูดกลืนรังสี โดยมีอัตราการไหลของอากาศ
ที่แตกต่างกันในช่วง 0.005-0.2 kg/m2s มีระยะห่างของช่องว่างระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสี 2 ค่าคือ
2.5 และ 5 cm. แผงเก็บรังสีอาทิตย์นี้มีการทดลองอยู่ 4 แบบ ได้แก่ แบบมีกระจกชั้นเดียว แบบมี
กระจกสองชั้น แบบมีการไหลวนกลับของอากาศที่มีวัสดุพรุน และแบบมีการไหลวนกลับของอากาศที่
ไม่มีวัสดุพรุน จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบทั้ง 4 แบบ ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเกิน 75%
ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของแผงเก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ แ บบมี ก ารไหลวนกลั บ ของอากาศที่ มี วั ส ดุ พ รุ น จะให้
ประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเก็บรังสีอาทิตย์แบบธรรมดา

ภาพที่ 2.23 แผงเก็บรังสีอาทิตย์แบบมีการไหลวนกลับของอากาศที่มีวัสดุพรุน
ที่มา: Mohamad (1996)
Kolb et al. (1998) ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีด้วยผิวดูดกลืนแบบ
เมทริกซ์ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางเทคนิคของแผงเก็บรังสีแบบแผ่นราบ
ซึ่งแผ่นดูดกลืนรังสีแบบเมทริกซ์จะประกอบด้วย แผ่นโลหะสองแผ่นวางขนานกันโดยแกนกลางทาจาก
ลวดทองแดงที่สานกันเป็นตาข่ายระหว่ างแผ่นโลหะด้านบนกับด้านล่างซึ่งโลหะนี้จะมีสีดาจากการ
ออกซิไดซ์หรือจากอุตสาหกรรมการชุบสังกะสี แผ่นดูดกลืนรังสีจะมีพื้นที่รับแสงที่ 1 m x 1.5 m
ค่าฟลั๊กซ์ความร้อนโดยการจาลองจากแสงอาทิตย์เทียมเฉลี่ยประมาณ 800 W/m2 โดยมีอัตราการไหล
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ของอากาศอยู่ระหว่าง 10 g/s และ 55 g/s หรือ 6.7 g/sm2 และ 36.7 g/sm2 ตามลาดับ ซึ่งช่องว่าง
ระหว่างกระจกกับแผ่นดูดกลืนรังสีที่ 20 mm. และช่องว่างระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสีกับแผ่นรองรับ
ด้านล่างที่ 130 mm. ที่ความเร็วทางเข้าและทางออกเฉลี่ยในช่วง 0.06 m/s กับ 2.3 m/s และ
ความเร็วลมเฉลี่ยในเมทริกซ์อยู่ระหว่าง 0.5 cm/s และ 3 cm/s จากการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพ
ความร้อนดีขึ้นด้วยการเพิ่มอัตราการไหลของมวลอากาศ แรงเสียดทานจะต่าที่อัตราการไหลของมวล
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นราบแบบทั่วไปแล้วแผ่นดูดกลืนรังสีเป็นแบบเมทริกซ์ สามารถที่จะให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิสูงกว่า

ภาพที่ 2.24 ชุดทดสอบแผงเก็บรังสีอาทิตย์และลักษณะผิวดูดกลืนแบบเมทริกซ์
ที่มา: Kolb et al. (1998)
Sopian et al. (1999) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสีแบบ
ไหลวนกลับของอากาศที่มีและไม่มีวัสดุพรุนโดยวัสดุพรุนที่เลือกใช้ในการศึกษา คือ ฝอยเหล็ก (steel
wool) ในการทดสอบจะใช้แหล่งกาเนิดแสงอาทิตย์เทียมแทนแสงจากธรรมชาติ มีค่ารังสีเฉลี่ยสูงสุดที่
600 W/m2 ซึ่งแผงเก็บรังสีประกอบด้วยแผ่นกระจกปิดคลุมด้านบน แผ่นอลูมิเนียมทาสีดาถูกใช้เป็น
แผ่นดูดกลืนรังสี งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาผลของระยะของช่องว่างระหว่างกระจกกับแผ่นดูด กลืน
รังสี (d1) อยู่ในช่วง 3.5-10.5 cm. และช่องว่างระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสีกับแผ่นรองรับด้านล่า ง (d2)
อยู่ในช่วง 7.0-14.0 cm. ดังภาพที่ 2.25 โดยที่อัตราการไหลของอากาศอยู่ระหว่าง 0.03-0.07 kg/s
ผลจากการศึกษาพบว่าแผงเก็บรังสีที่มีวัสดุพรุนจะทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% เมื่อระยะ
ของช่องว่างมีขนาดเล็ก (d1=3.5 cm. และ d2=7.0 cm.) ที่อัตราการไหลมากกว่า 0.05 kg/s หาก
เปรียบเทียบกับแผงเก็บรังสีแบบธรรมดา พบว่า แผงเก็บรังสีที่มีวัสดุพรุนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ประมาณ 20-70%
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ภาพที่ 2.25 การจ้าลองแผงเก็บรังสีอาทิตย์แบบไหลวนกลับที่มีวัสดุพรุนและชุดทดลองที่ใช้
แสงอาทิตย์เทียม
ที่มา: Sopian et al. (1999)
Naphon (2005) ได้นาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทานายผลของการนาความ
ร้อนของวัสดุพรุนที่มีต่อลักษณะของการถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บ
รังสี โดยนาผลจากการจาลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการทดลองของ (Sopian et al., 1999)
จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิของอากาศที่ได้จะเพิ่มขึ้นตามความยาวของแผงเก็บรังสี หากเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีที่มีและไม่มีวัสดุพรุนพบว่า แผงเก็บรังสีที่มีวัสดุพรุนจะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าแผงเก็บรังสีที่ไม่มีวัสดุพรุนที่ 25.9% และสังเกตได้ว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นที่ค่าการนา
ความร้ อ นของวั ส ดุ พ รุ น สู ง เนื่ อ งจากการน าความร้ อ นของวั ส ดุ พ รุ น มี ผ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสี เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการจาลองเปรียบเทียบกับข้อมูล
การทดลองของ (Sopian et al., 1999) จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 18.4% และ 4.3% สาหรับ
แผงเก็บรังสีที่มีและไม่มีวัสดุพรุนตามลาดับ
Bashria et al. (2007) ศึกษาเชิงทฤษฎีเพื่อหาผลกระทบของอัตราการไหลเชิงมวล ความ
ลึกของช่องการไหล และความยาวของแผงเก็บรังสีที่มีต่อประสิทธิภาพทางความร้อน และความดั นตก
คร่ อมผ่ านแผงเก็บรั งสีที่มีแผ่ น ดูดกลืนรังสี แบบร่องตัววีที่มีการไหลทางเดียวและไหลวนกลั บของ
อากาศ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นสาหรับแผงเก็บ
รังสีนี้ โดยแผงเก็บรังสีประกอบด้วยสามแผ่นคือ แผ่นปิด แผ่นดูดกลืนรังสีร่องวี และแผ่นหลังหรือ
ด้านหลัง อากาศจะไหลผ่านช่องว่างด้านบนแผ่นดูดกลืนรังสีร่องตัววีในแบบที่ 1 และจากนั้นก็ไหลวน
กลับมาผ่านช่องว่างด้านล่างระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสีและแผ่นรองรับด้านล่างในแบบที่ 2 และในแบบ
ที่ 3 จะดาเนินการเหมือนกับแบบที่ 2 แต่ช่องว่างด้านล่างจะถูกบรรจุด้วยวัสดุพรุนมีค่าความพรุนที่
0.8 ความเข้มของรังสีตกกระทบที่ 500 W/m2 ความเร็วลม 1.5 m/s ที่อัตราการไหลเชิงมวลอยู่
ในช่วง 0.02-0.08 kg/s จากการศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันได้ข้อสรุปว่าแผงเก็บ
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รังสีในแบบที่ 3 จะให้ประสิ ทธิภาพสูงที่สุดรองลงมาคือ แผงเก็บรังสีแบบที่ 2 และแผงเก็บรังสีแบบที่
1 ตามลาดับ

(a) แบบที่ 1

(b) แบบที่ 2
ภาพที่ 2.26 แผนภาพของแผงเก็บรังสีแบบร่องวีที่มีโครงข่ายความร้อนแบบที่ 1 และแบบที่ 2
ที่มา: Bashria et al. (2007)

(c) แบบที่ 3
ภาพที่ 2.27 แผนภาพของแผงเก็บรังสีแบบร่องวีที่มีโครงข่ายความร้อนแบบที่ 3
ที่มา: Bashria et al. (2007)
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Sopian et al. (2009) ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเชิงของการทดลองและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสีแบบไหลวนกลับของอากาศที่มีและไม่มีวัสดุพรุน ซึ่งได้
พัฒ นาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โ ดยใช้ห ลั กการสมดุ ล พลั งงานแบบไม่คงที่ ได้ ดาเนินงานวิจั ย
เหมือนกับ (Sopian et al., 1999) แต่ต่างกันที่ค่าความพรุนของวัสดุพรุนโดยจะกาหนดค่าความพรุน
ในช่วง 70-90% ซึ่งผลการคานวณที่ได้จะนาไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่มี จากการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ผลการคานวณทางทฤษฎีมีค่าใกล้เคียงเป็นอย่างดีกับผลที่ได้จากการทดลองซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ และยังพบอีกว่าประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บรังสี
แบบไหลวนกลับของอากาศที่มีวัสดุพรุนจะมีค่าสูงกว่าแผงเก็บรังสีแบบธรรมดาประมาณ 60-70%
Yousef and Adam (2009) ได้ทาการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพทาง
ความร้อนและความดันตกคร่อมของแผงเก็บรังสีที่มีและไม่มีวัสดุพรุน โดยพารามิเตอร์ที่ทาการศึกษา
คืออัตราการไหลที่ 0.02-0.07 kg/s ระยะของช่องการไหล และความยาวของแผงเก็บรังสี ซึ่งได้ทาการ
ทดลองกับแผงเก็บรังสี 3 แบบ คือ แบบการไหลทางเดียว แบบการไหลวนกลับ และแบบการไหลวน
กลับที่มีวัสดุพรุน (ใยแก้ว) จากการทดลองพบว่าเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะเป็นผลทาให้ประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ความดันตกคร่อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในทางตรงกั นข้ามเมื่อระยะห่างของ
ช่อ งการไหลเพิ่ม และความยาวของแผงเก็ บ รัง สี สั้ น ๆ จะทาให้ ความดั น ตกคร่ อมมี น้ อยและเมื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีทั้ง 3 แบบ พบว่าประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีแบบไหลวน
กลับที่มีวัสดุพรุนจะทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าแบบไม่มีวัสดุพรุน ถึง 8% เนื่องจากวัสดุพรุนจะช่วย
เพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อนจึงทาให้ประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ก็ส่งผลให้ความดันตก
คร่อมเพิ่มสูงขึ้นตาม
Saravanakumar and Mayilsamy (2010) ได้ทาการศึกษาพัฒนาและทดสอบเพื่อหา
ประสิ ท ธิภ าพทางความร้ อนของแผงเก็บ รัง สี อ าทิ ตย์ ที่มี และไม่มีวั ส ดุ เก็ บสะสมความร้ อน ระบบ
ประกอบด้วย แผงเก็บรังสีแผ่นราบที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนและพัดลมแบบแรงเหวี่ยง โดยการ
ทดลองจะใช้แผงเก็บรังสีขนาด 2 x 1 m2 มีแผ่นดูดกลืนรังสีทาจากแผ่นทองแดงทาสีดา และมีช่องว่าง
ระหว่างกระจกปิดคลุมด้านบนกับแผ่นดูดกลืนรังสีที่ 25 mm. ดังภาพที่ 2.28 โดยศึกษาวัสดุเก็บสะสม
ความร้อน 4 ชนิดได้แก่ ทราย กรวด ทรายที่มีเศษเหล็ก และกรวดที่มีเศษเหล็ก จากการทดลองพบว่า
แผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากรณีที่ไม่มีวัสดุเก็บสะสมความ
ร้อนและกรวดมีเศษเหล็กจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ทางออกของแผง
เก็บรังสีอาทิตย์แบบมีวัสดุเก็บสะสมความร้อนภายในซึ่งได้แก่ทราย กรวด ทรายที่ มีเศษเหล็กและ
กรวดที่ มี เ ศษเหล็ ก และแบบไม่ มี วั ส ดุ เ ก็ บ สะสมความร้ อ น พบว่ า ในช่ ว งรั ง สี ต กกระทบสู ง สุ ด
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900 W/m2 อุณหภูมิทางออกและประสิทธิภาพของแผงเก็บที่มีวัสดุเก็บความร้อนมีค่าสูงกว่าแบบที่ไม่
มีประมาณ 10-20%

ภาพที่ 2.28 ชุดทดลองแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีวัสดุเก็บความร้อน
ที่มา: Saravanakumar and Mayilsamy (2010)
Lalji et al. (2011) ได้ทาการพัฒนาแผงเก็บรังสีอาทิตย์แบบแพคเบดโดยใช้ลวดตาข่าย
แบบเมทริกซ์สีดาเป็นวัสดพรุนที่ใช้เก็บสะสมความร้อน ได้ทาการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ถ่ายเทความร้อนและการเสียดทาน คือ ค่าเรย์โนลด์ของแพคเบด และค่าความพรุน โดยการทดลองใช้
ลวดตาข่ายรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความพรุน 0.96-0.98 และได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด ได้แก่
ชุดแรกทดลองโดยใช้ลวดตาข่ายหนา 6 ชั้น, ชุดที่สองใช้ลวดตาข่ายหนา 5 ชั้น, 4 ชั้น และ 3 ชั้น
ตามลาดับ ที่อัตราการไหล 0.0261-0.031 kg/s ผลการทดลองพบว่า ค่าเรย์โนลด์เป็นตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อการถ่ายเทความร้อนและแรงเสียดทานสาหรับแผงเก็บรังสีแบบแพคเบด ซึ่งค่าเรย์โนลด์
เพิ่มขึ้นทาให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่ ม และการถ่ายเทความร้อนจะสูงที่สุดในลวดตาข่ายหนา 6 ชั้น
มีค่าความพรุนต่า ๆ ที่ 0.961 และมีอัตราส่วนของพื้นที่ต่อปริมาตรสูง (av=335 mm2)

ภาพที่ 2.29 แผนภาพชุดทดลอง
ที่มา: Lalji et al. (2011)
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Velmurugan and Ramesh (2011) ได้ศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงเก็บ
รังสีโดยใช้ลวดตาข่าย โดยแผงเก็บรังสีทาจากแผ่นเหล็กคาร์บอนต่ามีขนาด 2.4 x 0.9 m เอียงทามุม
18 องศากับแนวระดับ มีกระจกปิดคลุมสองแผ่นลวดตาข่ายถูกวางไว้ระหว่างแผ่นดูดกลืนรังสีและ
กระจกปิดแผ่นที่สอง มีระยะห่างระหว่างกระจกปิ ดคลุมแผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สองเป็น 20 mm. ซึ่ง
การทดลองจะดาเนินการภายใต้ 2 เงื่อนไขที่แตกต่างกันคือ ความเข้มของรังสีอาทิตย์และอัตราการ
ไหลเชิงมวลของอากาศจาก 15.61 kg/h ถึง 20.81 kg/h จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิแผ่นดูดกลืน
รังสีที่มีลวดตาข่ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกั บแผ่นดูดกลืนรังสีแบบธรรมดา อาจเนื่องมาจากมีการปรับระบบ
จัดวางของลวดตาข่าย จึงทาให้สามารถลดความเข้มของรังสีที่สะท้อนกลับไปที่กระจกปิดและการ
สูญเสียความร้อนโดยการพาเก็บรังสีเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้นและ
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเพิ่มขึ้นจาก 15.61 kg/h เป็น 20.81 kg/h จะทาให้ประสิทธิภาพของ
แผงเก็บรังสีลดลง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความเข้มของรังสีจะมีอิทธิพลน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อ
ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีในขณะที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของแผงเก็บรังสีมากกว่า อุณหภูมิของแผ่นกระจกปิ ดจึงลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่า ที่อัตรา
การไหลเชิงมวลของอากาศ 15.61 kg/h และความเข้มของรังสีต่าจะทาให้มีประสิทธิภาพของแผงเก็บ
รังสีเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้นและอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ
เพิ่มขึ้นจาก 15.61 kg/h เป็น 20.81 kg/h จะทาให้ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีลดลง ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่าความเข้มของรังสีจะมีอิทธิพลน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสี
ในขณะที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศมีอิท ธิพลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของแผงเก็บรัง สี
มากกว่า
Kapardar and Sharma (2012) ได้ทาการศึกษาและทดลองเครื่องทาอากาศร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบไหลทางเดียวโดยใช้วัสดุพรุนต่างชนิดกัน ในงานวิจัยนี้ได้ทาการทดลองโดย
การเปลี่ยนตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงเก็บรังสีโดยการเปลี่ยนอัตราการไหล
เชิงมวลและการใช้ใยแก้ว และฝอยเหล็ กเป็นวัสดุ พรุน โดยกาหนดอัตราการไหลที่ 0.9-1.6 kg/hr
จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสีจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ยิ่งอัตราการไหลเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพของแผงเก็บรังสียิ่งเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างเครื่องทา
อากาศร้ อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบธรรมดากั บ แบบที่ มี ที่ ใ ช้ ฝ อยเหล็ ก และใยแก้ ว จะพบว่ า
ประสิ ทธิภ าพของแผงเก็บ รังสี ที่ใช้ฝ อยเหล็ กจะให้ ประสิ ทธิภ าพสูงกว่าแบบธรรมดาและแบบที่ใช้
ใยแก้วเท่ากับ 26 และ 10% ตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้สร้างชุดทดลองเพื่อทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสี
แบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์และวิธีการทดลองดังนี้
3.1 อุปกรณ์การทดลอง
3.1.1 ชุดทดลองแผงเก็บรังสีอาทิตย์
ภาพที่ 3.1 แสดงลักษณะของชุดทดลองแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีแสงอาทิตย์เทียม
มีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ชุดทดลองแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบที่ขนาดเท่ากันจานวน 2 ชุด ชุดแหล่ง
กาเนิดแสงอาทิตย์เทียมและพัดลมดูดอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สปอร์ตไลท์
ช่องอากาศเข้า
ช่องที่ 1,2

พื้นที่ในส่วนของ
วัสดุพรุน

ช่องอากาศออก
และพัดลมชุดที่ 1,2

ภาพที่ 3.1 ชุดทดลองแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีแสงอาทิตย์เทียม (สปอร์ตไลท์)
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3.1.2 แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
โครงสร้างของแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบมีขนาดความกว้าง 0.30 m และความยาว 1 m
ตามลาดับ จานวน 2 ชุด ทามาจากอลูมิเนียมพร้อมทั้งหุ้มฉนวนหนา 5 mm. เพื่อลดการสูญเสียความ
ร้อนให้กับอากาศภายนอก และผนังด้านบนปิดด้วยกระจกใสหนา 3 mm.
แผ่นเก็บรังสี
แบบแผ่นเรียบ
จานวน 2 ชุด

ภาพที่ 3.2 แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
3.1.3 ชุดพัดลมดูดอากาศ
พัดลมดูดอากาศเป็นแบบลูกปืน ใช้ไฟ AC 220 V, 50 Hz กระแสไฟ 0.22 A ขนาด
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 cm. ถูกติดตั้งอยู่ที่ทางออกของแผ่นเก็บรังสีโดยจะทาหน้าที่ดูดอากาศให้
ไหลผ่านแผ่นเก็บรังสี

ชุดพัดลมดูด
อากาศ

ภาพที่ 3.3 ชุดพัดลมดูดอากาศ
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3.1.4 ชุดสปอร์ตไลท์
เป็ น ชุ ด อุ ป กรณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความร้ อ น เพื่ อ ใช้ ใ นการทดลองแทนการรั บ แสงจาก
ดวงอาทิตย์โดยตรง เนื่องจากดวงอาทิตย์มีรังสีไม่คงที่ในแต่ละรอบวันรวมถึงความผันแปรของสภาพ
อากาศที่อาจจะเกิดขึ้นของวันที่ทาการทดลอง ดังนั้นเพื่อกาจัดปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิด ขึ้นจึงได้ใช้ชุด
สปอร์ตไลท์เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยคุณสมบัติของแสงใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์และยังสามารถปรับ
ระดั บ ความเข็ม แสงด้ ว ยอุ ป กรณ์ ทางไฟฟ้ าที่ เรีย กว่ า Dimmer และหลอดสปอร์ต ไลท์ ที่ ใช้ ในการ
ทดลองมีขนาดกาลังไฟฟ้า 500 W จานวน 9 หลอด

ภาพที่ 3.4 ชุดสปอร์ตไลท์
3.1.5 ขาตั้งแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบสาหรับทดลองแดดจริง
โดยโครงสร้างทาจากเหล็กฉากเจาะรู้ มีความกว้าง 0.6 m ความยาว 1 m และความสูง
0.29 m ดังแสดงในภาพที่ 3.5

ขาตั้งแผ่นเก็บรังสี
แบบแผ่นเรียบสาหรับ
ทดลองแดดจริง

ภาพที่ 3.5 ขาตั้งแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบสาหรับทดลองแดดจริง
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3.2 วัสดุพรุน
วัสดุพรุน เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญในการศึกษาผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีแบบ
แผ่นเรียบ โดยวัสดุพรุนที่เลือกใช้ในการศึกษา คือ เศษเหล็ก จากการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.6
3.2.1 เศษเหล็ก
มีลักษณะดังภาพที่ 3.6 คือ ตัวอย่างเศษเหล็กจากการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน ในการใส่เศษ
เหล็กในแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ จะใส่ในภาชนะที่มีขนาดกว้าง 0.22 m ยาว 0.25 m สูง 0.09 m
ดังภาพที่ 3.5 และค่าความพรุน   ที่ใช้ทดลองเท่ากับ 0.94 0.96 และ 0.68 ตามลาดับ

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างวัสดุพรุนที่ทาการทดลอง (เศษเหล็กจากการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน)
3.2.2 ภาชนะทีใส่เศษเหล็กในการทดลอง
มีขนาดกว้าง 0.22 m ยาว 0.25 m สูง 0.09 m ตามลาดับ และมีตาข่ายกั้น 2 ข้าง
ดังภาพที่ 3.7

ภาพที่ 3.7 ภาชนะที่ใส่เศษเหล็กในการทดลอง
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3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือวัด
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลอง มีดังต่อไปนี้
3.3.1 ไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดค่าความเข้มของแสงรวมที่ตกกระทบบนแผ่ นเก็บรังสี ซึ่ง
ติดตั้งในระนาบเดียวกับแผ่นเก็บรังสีดงั ภาพที่ 3.8

ภาพที่ 3.8 ไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)
3.3.2 เครื่องบันทึกข้อมูล
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับบันทึกผลอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้า -ออก และภายในแผ่ น
เก็บรังสี ดังภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger)
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3.3.3 สายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)
เป็นชนิด ChromelAlumel Type K เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm. เป็นเครื่องมือที่ใช้
ร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) ในข้อ 3.3.2 ดังภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 สายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) ชนิด Type K
3.3.4 เครื่องมือวัดความเร็วลม (Digital Anemometer)
ยี่ห้อ Smart Sensor รุ่น AR 836+ เป็นเครื่องมือใช้สาหรับวัดความเร็วลม ดังภาพที่
3.11

ภาพที่ 3.11 เครื่องมือวัดความเร็วลม (Digital Anemometer)
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3.4 วิธีการทดลองชุดแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
3.4.1 การทดลองแสงเทียม (สปอร์ตไลท์)
สาหรับการทดลอง ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กรณี คือ การทดลองเครื่องผลิตอากาศ
ร้อนกรณีไม่มีวัสดุพรุนและกรณีมีวัสดุพรุน ตามลาดับ ซึ่งวัสดุพรุนจะถูกใส่ในส่วนของแผ่นดูดซับรังสี
เริ่มต้นการทดลองด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้นทาการเปิดหลอดสปอร์ตไลท์และปรับความเข้ม
แสงด้วยชุดหรี่ไฟให้เท่ากับ 400, 600 และ 800 W/m2 และเปิดพัดลมดูดอากาศเพื่อให้ได้อัตราการ
ไหลเชิงมวลอากาศเท่ากับ 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s ตามลาดับ ในการทดลองจะทาการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่าง ๆ ทุก ๆ 1 นาที โดยใช้ Data logger และทาการทดลอง
จนกระทั่งอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.4.2 การทดลองแดดจริง
สาหรับการทดลองแดดจริง เริ่มต้นจากการนาชุดทดลองประกอบกับชุดขาตั้งและติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการติดตั้งจะหันทางลมออกไปทางทิศเหนือดังแสดงในภาพที่ 3.12 จากนั้นทาการ
ทดลองโดยช่วงเวลาที่ทาการทดลองจะอยู่ในช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น. และในการเปิดพัดลม
ดูดอากาศเหมือนกับการทดลองแสงเทียม แต่จะเปิดไว้คงที่ เช่น เริ่มการทดลองเปิดพัดลมดูดอากาศที่
ความเร็ว 0.01 kg/s ไปตลอดช่วงเวลาทาการทดลอง เป็นต้น ในการการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิที่ตาแหน่งต่าง ๆ ทุก ๆ 1 นาที โดยใช้ Data logger และทาการวัดค่าความเข็มแสงทุก ๆ
10 นาที ด้วยเครื่องไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)

ภาพที่ 3.12 การทดลองแดดจริง
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3.5 การประยุกต์ใช้งานในระบบอบแห้ง
โดยการนาชุดพัดดูดอากาศออกจากแผ่นเก็บรังสี จากนั้นนาแผ่นเก็บเก็บรังสี (Solar collector)
ประกอบกับ ห้ อ งอบแห้ ง โดยเครื่ อ งอบแห้ ง จะติด ตัง พัด ลมดูด อากาศอยู่ด้ านบนของห้ องอบแห้ ง
ดังแสดงในภาพที่ 3.13
ช่องอากาศออกและ
พัดลมชุดที่ 1 และ 2

ชุดห้องอบแห้ง
จานวน 2 ชุด
ชุดแผ่นเก็บรังสี
แบบแผ่นเรียบ
จานวน 2 ชุด

ช่องอากาศเข้า

ภาพที่ 3.13 การประยุกต์ใช้งานในระบบอบแห้ง
3.6 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพที่ 3.13 แสดงลักษณะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ชุดแผ่น
เก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ชุดห้องอบแห้งและชุดพัดลมดูดอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

52

ชุดห้องอบแห้ง
จานวน 2 ชุด

ชุดพัดลมดูดอากาศ
จานวน 2 ชุด

ชุดแผ่นเก็บรังสี

แบบแผ่นเรียบ
จานวน 2 ชุด

ภาพที่ 3.14 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6.1 แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบของเครื่องอบแห้ง
โดยโครงสร้างของแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบมีขนาดความกว้าง 0.50 m และความยาว
1 m ตามลาดับ จานวน 2 ชุด ทามาจากอลูมิเนียมพร้อมทั้งหุ้มฉนวนหนา 5 mm. เพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนให้กับอากาศภายนอก และผนังด้านบนปิดด้วยกระจกใสหนา 5 mm. ทามุมเอียง 15 องศา
กับห้องอบแห้ง ดังภาพที่ 3.14
3.6.2 ชุดห้องอบแห้ง
โดยโครงสร้างของห้องอบแห้งทาจากอะลูมิเนียมกล่องมีขนาดความกว้าง 0.60 m และ
ความยาว 1.10 m ความสูง 1.30 m ตามลาดับ จานวน 2 ห้อง ผนังห้องทามาจากแผ่นสังกะสีแผ่น
เรียบทั้งด้านในและด้านนอก มีฉนวนหนา 0.045 m อยู่ระหว่างผนังทั้งสองด้านเพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนให้กับอากาศภายนอก และชั้นสาหรับวางผลิตภัณฑ์ในการอบแห้ง 2 ชั้น ดังแสดงในภาพที่
3.15
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ชั้นวางผลิตภัณฑ์ในการ
อบแห้ง ห้องละ 2 ชั้น

ภาพที่ 3.15 ชั้นวางผลิตภัณฑ์ในการอบแห้ง
3.6.3 ชุดพัดลมดูดอากาศ
ถูกติดตั้งอยู่ด้านบนห้องอบแห้งโดยจะทาหน้าที่ดูดอากาศออก ดังภาพที่ 3.14
3.6.4 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหมู น้าหนักที่ใช้ในการทดลอง 0.250 kg ขนาดเนื้อหมู
ที่ใช้ในการทดลองมีความกว้างเท่ากับ 1.5 cm. ยาว 10 cm. ดังภาพที่ 3.16

ภาพที่ 3.16 เนื้อหมูสาหรับทดลอง
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3.7 วิธีการทดลองเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
วิธีการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การทดลองเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีไม่
ใช้วัสดุพรุนและใช้วัสดุพรุนเป็นแหล่งสะสมความร้อน ตามลาดับ ซึ่งวัสดุพรุนจะถูกวางไว้บนแผ่นเก็บ
รังสีเพื่อรับความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์แล้วทาการแลกเปลี่ ยนความร้อนกับอากาศ จากทางเข้า
เครื่องอบแห้ง โดยค่าความพรุนที่ใช้ ในการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.94, 0.96 และ 0.98 ตามลาดับ และ
ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่า กับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s ตามลาดับ การ
ทดลองเริ่มต้นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดค่าต่าง ๆ ให้ครบทุกจุด จากนั้นทาการทดลองโดยวัดค่า
ความเข้มแสงที่ช่วงเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ไปพร้อมกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ที่ทางเข้าและทางออกเครื่องอบแห้งที่ระดับอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศต่าง ๆ ทุก ๆ 10 นาที จน
ครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจัยและวิจารณ์
งานวิจัยนี้ได้ ศึกษาอิทธิพลของวัสดุพรุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบ
แผ่ น เรี ย บและการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิต ย์ กรณีที่ใ ช้วัส ดุพรุน และไม่ใ ช้
วัสดุพรุน สาหรับวัสดุพรุนที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เศษเหล็ก จากการกลึงชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีรายละเอียดผลการวิจัยดังต่อไปนี้
4.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีใช้และไม่ใช้วัสดุพรุน
ในหัวข้อนี้ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลของอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ และค่าความเข็ม
รั ง สี ที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพแผ่ น เก็ บ รั ง สี โดยเป็ น การทดลองกั บ แสงเที ย มจากสปอร์ ต ไลท์ เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 ผลต่างอุณหภูมิทางเข้าและทางออกแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
จากภาพที่ 4.1 และ 4.2 แสดงผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บ
รังสีแบบแผ่นเรียบที่อัตราการไหลเชิงมวลเท่ากับ 0.01 และ 0.02 kg/s ตามลาดับ จากข้อมูลจะพบว่า
สาหรับแผ่นเก็บรังสีที่ใช้วัสดุพรุนไว้ภายในบริเวณแผ่นดูดซับรังสี จะมีผลต่างอุณหภูมิสูงกว่ากรณีไม่ใช้
วัสดุพรุน
ทั้งนี้ เนื่ องจากวัส ดุพ รุ นช่ว ยดูด ซับพลั งงานและเพิ่ม พื้นที่แลกเปลี่ ยนความร้อนให้ กั บ
อากาศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน จากผลการทดลองพบว่าแผ่นเก็บรังสีที่ใช้
วัสดุพรุนจะมีผลต่างอุณหภูมิสูงกว่ากรณีไม่ใช้วัสดุพรุนอยู่ในช่วง 0.6-0.8oC และหากพิจารณาในกรณี
ทีใ่ ช้วัสดุพรุนเหมือนกันจะพบว่า ผลต่างอุณหภูมิสาหรับกรณีค่าความพรุนเท่ากับ 0.92 จะสูงกว่ากรณี
ความพรุนเท่ากับ 0.94 โดยเฉลี่ยประมาณ 0.3oC ทั้งนี้เนื่องจากค่าความพรุน 0.92 จะมีพื้นผิวสัมผัส
มากกว่า
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ภาพที่ 4.1 ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.01 kg/s

ภาพที่ 4.2 ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.02 kg/s
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4.1.2 ผลประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
จากภาพที่ 4.3-4.5 แสดงประสิทธิภาพเชิงความความร้อนเทียบกับเทอม (Ti-Ta)/I ใน
กรณีไม่ใช้วัสดุพรุน และกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.92 และ 0.94 ตามลาดับ จากข้อมูลในทุกรูปภาพ
จะพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวล เนื่องจากเมื่อความเร็ว
ลมเพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นด้วย

ภาพที่ 4.3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีกรณีไม่มีวัสดุพรุน
นอกจากนั้น ยังพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าลดลงเมื่อ (Ti-Ta)/I เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อผลต่าง (Ti-Ta) มากขึ้นก็จะทาให้ระบบเกิดการสู ญเสียความร้อนมากขึ้น จึงทาให้
ประสิทธิภาพระบบลดลง

ภาพที่ 4.4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.92
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ภาพที่ 4.5 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงานกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.94
จากภาพที่ 4.6 แสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสี ภายใต้กรณีต่าง ๆ ที่อัตรา
การไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.02 kg/s ข้อมูลจากภาพที่ 4.6 เมื่อนาไปวิเคราะห์เพื่อสร้าง
สมการตามฟอร์มสมการที่ (2.17) สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้
(T  T ) 2
non porous  0.44  22.63 i a , R =0.99
I

(4.1)

(T  T ) 2
0.94  0.73  41.86 i a , R =0.99
I

(4.2)

(T  T ) 2
0.92  0.79  45.44 i a , R =0.98
I

(4.3)
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ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงรับพลังงาน ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวล
เท่ากับ 0.02 kg/s
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ที่แสดงดังสมการที่ (4.1)-(4.3) จะพบว่าระบบที่ใช้วัสดุพรุน
เสริมจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูง ซึ่งทั้งสองระบบจะมีประสิทธิสูงที่สุดเมื่อ Ti-Ta เท่ากับศูนย์
โดยระบบที่ไม่มีวัสดุพรุนจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดเท่ากับ 44% สาหรับระบบที่ใช้วัสดุพรุน
ซึ่งมีค่าความพรุนเท่ากับ 0.94 และ 0.92 จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดเท่ากับ 73 และ 79%
ตามลาดับ
4.2 ผลการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุพรุน
ในหัวข้อนี้ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลของอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ และค่าความเข็ม
รังสีแสงอาทิตย์ ที่มีต่อประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีโ ดยใช้วัสดุพรุน ช่วยในการอบแห้ง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2.1 ผลต่างอุณหภูมิทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
จากภาพที่ 4.7-4.10 แสดงผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บ
รังสีที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s จากข้อมูลพบว่าที่


อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศมีค่าเท่ากับ 0.005≤ m ≤0.01 kg/s ผลต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่มีค่ามากที่สุด เมื่อแผ่นเก็บรังสี มีค่าความพรุนเท่ากับ 0.96
เนื่ องจากที่ค่าความพรุ น นี้ แผ่ น เก็บรังสี มีขนาดของรูพรุนและพื้นที่ในการแลกเปลี่ ยนความร้อนที่
เหมาะสม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี เมื่อเทียบกับความพรุน 0.98 ที่มีค่าความพรุนต่า
และขนาดความพรุน ใหญ่กว่าทาให้เวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนมีน้อย และเมื่อเทียบกลับค่า
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ความพรุน 0.94 ที่มีขนาดพรุนเล็กกว่า ทาให้เกิดความดันตกคร่อมสูง จึงมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนได้น้อยกว่าความพรุน 0.96


และเมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015≤ m ≤0.02 kg/s
ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่มีค่ามากที่สุด เมื่อค่าความพรุนมีค่า
เท่ากับ 0.94 ทั้งนี้เพราะ เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทาให้ความดัน ในการไหลเอาชนะ
ความดันตกคร่อมที่ความพรุน 0.94 ได้พร้อมกันนั้นที่ความพรุน 0.94 มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนมากสุด จึงทาให้ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสีที่มีความพรุน 0.94
มีค่ามากสุด เมื่อเทียบกับค่าความพรุน 0.96 และ 0.98 โดยมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 9oC

ภาพที่ 4.7 ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.005 kg/s
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ภาพที่ 4.8 ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.01 kg/s

ภาพที่ 4.9 ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.015 kg/s
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ภาพที่ 4.10 ผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออกของแผ่นเก็บรังสี
ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.02 kg/s
4.2.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีประยุกต์ใช้กับเครื่องอบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบเทียบ
กับ (Ti-Ta)/I กรณีไม่ใช้วัสดุพรุน ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ
0.02 kg/s จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อ นในแต่ละอัตราการไหลเชิงมวลอากาศมีค่า
ใกล้เคียงกัน โดยค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.01 kg/s มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด
เท่ากับ 17oC
ภาพที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบเทียบ
กับ (Ti-Ta)/I ในกรณีใช้วัสดุพรุน ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ
0.02 kg/s จากข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความเร็ ว ลมเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ท าให้ ค่ า เรย์ โ นลด์ นั ม เบอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง ส่ ง ผลให้
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นด้วย
ภาพที่ 4.13 และ 4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่น
เรียบเทียบกับ (Ti-Ta)/I ในกรณีใช้วัสดุพรุนเท่ากับ 0.96 และ 0.98 จากข้อมูลพบว่าที่อัตราการไหล
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เชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพิ่มขึ้น
เมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเพิ่มขึ้น แต่ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ 0.02 kg/s มี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่าลง เนื่องจากค่าความพรุน 0.96 มีความพรุนต่ากว่า ค่าความพรุน 0.94
ที่มีช่องว่างมากกว่า เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศสูงขึ้น ทาให้อากาศที่ไหลผ่านวัสดุพรุน
เร็วขึ้น จึงส่งผลให้เวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนมีน้อยลง เมื่อเทียบกับค่าความพรุน 0.94 จึงทาให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนทีอ่ ัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.02 kg/s ลดลง

ภาพที่ 4.11 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีไม่ใช้วัสดุพรุน
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ภาพที่ 4.12 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุน
เท่ากับ 0.94

ภาพที่ 4.13 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุน
เท่ากับ 0.96
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ภาพที่ 4.14 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีใช้วัสดุพรุน
เท่ากับ 0.98
4.3 สมการความสัมพันธ์ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ กรณีไม่ใช้และใช้วัสดุพรุน
ในการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพแผ่ น เก็ บ รั ง สี แ บบแผ่ น เรี ย บจะแบ่ ง การทดลองออกเป็ น
2 กรณี คือ แผ่นเก็บรังสีกรณีไม่ใช้วัสดุพรุน และกรณีใช้วัสดุพรุ น โดยวัสดุพรุนที่ใช้ในการทดลอง
หาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ น คื อ เศษเหล็ ก ซึ่ ง ผลการทดลองจะน าเสนอในรู ป ของสมการ
  FR ( ) e 

FRU L (Ti  Ta )
It

แผ่นเก็บรังสีกับผลต่างของอุณหภูมิ

และกราฟผลการทดลองจะแสดงให้อยู่ในรูปของประสิทธิภาพ
 Ti  Ta 


 I 

ซึ่งมีรายละเอียดผลการทดลองดังนี้

ภาพที่ 4.15-4.18 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s จากข้อมูลเมื่อ
นามาวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีจะมีค่าลดลงเมื่อผลต่างของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความเข้มของรังสีตกกระทบที่เพิ่มขึ้ นทาให้อุณหภูมิอากาศที่ไหลผ่านแผ่ นเก็บรังสีมีค่าสูงผลต่างของ
อุณหภูมิ (Ti-Ta) มีค่าน้อย จึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีมีค่าลดลง เมื่อนาเสนอผลทดลองใน
รูปของสมการ ยกตัวอย่างกรณีไม่ใช้วัสดุพรุน ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 0.005 kg/s จะได้ดัง
สมการ (4.4)
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 non porous  0.11  20.89

(Ti  Ta ) 2
, R =0.95
I

(4.4)

จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า FR ( ) e มีค่ามาก แสดงว่าแผ่ นเก็บรังสีมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ
อุณหภูมิทางเข้าแผ่นเก็บรังสีมีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิแวดล้อม โดยประสิทธิภาพแผ่น
เก็บรั งสีกรณีไม่ใช้ วัสดุพรุนมีค่า สู งสุด เท่ากับ 11% ส่วน FRU L มีค่าสูงกราฟจะมีความชันมาก
แสดงว่าแผ่นเก็บรังสีมีการสูญเสียความร้อนสูง
ภาพที่ 4.15 และ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแผ่น เก็บรังสีกับผลต่างของ
อุณหภูมิ

 Ti  Ta 


 I 

ในกรณีไม่ใช้วัสดุพรุนและกรณีใช้วัสดุพรุน ที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98

ภายใต้ความเข็มรังสีตกกระทบคือ 400, 600, 800 และ 1,000 W/m2 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.005 และ 0.01 kg/s จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีที่
ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 จะมีค่าลดลงเมื่อผลต่างของอุณหภูมิ

 Ti  Ta 


 I 

เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ความเข้มของรังสีตกกระทบเพิ่มขึ้นทาให้อุณหภูมิอากาศเข้า (Ti) เพิ่ม ส่งผลให้ประสิทธิภาพแผ่นเก็บ
รังสีมีค่าลดลง จึงเกิดการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสามารถเขียนในรูปสมการแสดง
ความสัมพันธ์ของ  และค่า

 Ti  Ta 


 I 

ที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 ได้ดังนี้

ผลจากการทดลองจากภาพที่ 4.15 สามารถเขียนในรูปสมการ ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.005 kg/s ได้ดังนี้
 0.94  0.23  34.26

(Ti  Ta ) 2
, R =0.97
I

(4.5)

 0.96  0.32  39.81

(Ti  Ta ) 2
, R =0.98
I

(4.6)

 0.98  0.30  45.60

(Ti  Ta ) 2
, R =0.96
I

(4.7)

 non porous  0.11  20.89

(Ti  Ta ) 2
, R =0.95
I

(4.8)

จากสมการพบว่า ประสิทธิภาพแผ่น เก็บรังสีที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 มีค่าเท่ากับ 23,
32 และ 30% ตามลาดับ หากเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98
พบว่าแผ่นเก็บรังสีที่มีความพรุนเท่ากับ 0.96 มีประสิทธิภาพสูงกว่าความพรุน 0.98 และ 0.94
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เนื่ องจากความพรุ น 0.94 มีความพรุนน้อยกว่า เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่
0.005 kg/s เท่ากัน ทาให้เกิดความดันตกคร่อมที่ความพรุน 0.94 มากกว่า จึงทาให้ความเร็วลมในการ
ไหลผ่านวัสดุพรุนได้ช้าและทาให้เวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนช้ากว่าจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนต่ากว่า ส่วนความพรุน 0.98 ที่มีประสิทธิภาพต่ากว่าความพรุน 0.96 เนื่องจากความพรุน
0.98 มีความพรุนมากหรือช่องว่างมากกว่า จึงทาให้ความเร็วลมสามารถไหลผ่านได้เร็วกว่าและทาให้
เวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้อย เมื่อพิจารณาที่ค่า FRU L พบว่า แผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.96
มีการสูญเสียความร้อนต่ากว่าที่ความพรุน 0.98 ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 4.15
ผลจากการทดลองจากภาพที่ 4.16 สามารถเขียนในรูปสมการ ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.01 kg/s ได้ดังนี้
 0.94  0.41  25.45

(Ti  Ta ) 2
, R =0.92
I

(4.9)

 0.96  0.60  85.44

(Ti  Ta ) 2
, R =0.98
I

(4.10)

 0.98  0.32  64.22

(Ti  Ta ) 2
, R =0.93
I

(4.11)

(Ti  Ta ) 2
, R =0.96
I

(4.12)

 non porous  0.17  30.89

จากสมการพบว่า ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94, 0.96, 0.98 และกรณีไม่ใช้วัสดุพรุนมี
ค่าเท่ากับ 41, 60, 32 และ 17% ตามลาดับ หากเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94,
0.96 และ 0.98 พบว่าประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีมีลักษณ์เดียวกันกับกรณีที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.01 kg/s หากพิจารณาที่ค่า FRU L พบว่าแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.96 มีการ
สูญเสียความร้อนมากกว่าที่ความพรุน 0.98 และ 0.94 ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 4.16
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ภาพที่ 4.15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005 kg/s

ภาพที่ 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.01 kg/s
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ภาพที่ 4.17 และ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีกับ ผลต่างของ
อุณหภูมิ

 Ti  Ta 


 I 

ในกรณีไม่ใช้วัสดุพรุนและกรณีใช้วัสดุพรุนที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98

ภายใต้ความเข็มรังสีตกกระทบคือ 400, 600 800, และ 1,000 W/m2 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.015 และ 0.02 kg/s จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีที่
ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 จะมีค่าลดลงเมื่อผลต่างของอุณหภูมิ

 Ti  Ta 


 I 

เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ความเข้มของรังสีตกกระทบเพิ่มขึ้นทาให้อุณหภูมิอากาศเข้า (Ti) เพิ่ม ส่งผลให้ประสิทธิภาพแผ่นเก็บ
รังสีมีค่าลดลง จึงเกิดการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสามารถเขียนในรูปสมการแสดง
ความสัมพันธ์ของ  และค่า

 Ti  Ta 


 I 

ที่ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 ได้ดังนี้

ผลจากการทดลองจากภาพที่ 4.17 สามารถเขียนในรูปสมการ ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.015 kg/s ได้ดังนี้
 0.94  0.63  61.81

(Ti  Ta ) 2
, R =0.94
I

  0.96  0.66  98.37

(Ti  Ta ) 2
, R =0.94
I

(4.13)
(4.14)

 0.98  0.38  137.87

(Ti  Ta ) 2
, R =0.95
I

(4.15)

 non porous  0.17  42.53

(Ti  Ta ) 2
, R =0.96
I

(4.16)

จากสมการพบว่า ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94, 0.96, 0.98 และกรณีไม่ใช้วัสดุ
พรุน มีค่าเท่ากับ 63, 67, 38 และ 17% ตามลาดับ หากเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน
0.94, 0.96 และ 0.98 พบว่าแผ่นเก็บรังสีที่มีความพรุนเท่ากับ 0.96 มีประสิทธิภาพสูงกว่าความพรุน
0.94 และ 0.98 ตามลาดับ จากภาพที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าที่ความพรุน 0.94 มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า
เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ค วามพรุ น น้ อ ยกว่ า และมี ค วามดั น ตกคร่ อ มที่ ม ากกว่ า ความพรุ น 0.96 เมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็วลมที่เท่ากันจึงส่งผลให้ความพรุน 0.94 มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะความเร็วลมที่เพิ่ มขึ้น
สามารถชนะแรงดันตกคร่อม จึงมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนและพาความร้อนมากขึ้น ทั้งนี้ที่
ความพรุน 0.96 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าแต่มีความชั้นของกราฟต่ากว่า ความพรุน 0.94 เพราะค่า
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แผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.96 มีการสูญเสียความร้อนต่ากว่าที่ความพรุน 0.98 ซึ่งจะเห็นได้
จากภาพที่ 4.17
ผลจากการทดลองจากภาพที่ 4.18 สามารถเขียนในรูปสมการ ที่อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศเท่ากับ 0.02 kg/s ได้ดังนี้
FRU L

 0.94  0.66  101.83

(Ti  Ta ) 2
, R =0.93
I

(4.17)

 0.96  0.45  166.32

(Ti  Ta ) 2
, R =0.96
I

(4.18)

 0.98  0.33  138.39

(Ti  Ta ) 2
, R =0.97
I

(4.19)

(Ti  Ta ) 2
, R =0.95
I

(4.20)

 non porous  0.13  47.04

จากสมการพบว่า ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94, 0.96, 0.98 และกรณีไม่
ใช้วัสดุพรุนมีค่าเท่ากับ 41, 62, 32 และ 17% ตามลาดับ หากเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเก็บรังสีที่
ความพรุน 0.94, 0.96 และ 0.98 พบว่าแผ่นเก็บรังสีที่มีความพรุนเท่ากับ 0.94 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ความพรุน 0.96 และ 0.98 เนื่องจากวัสดุพรุนที่มีความพรุน 0.94 มีช่องว่างความพรุนน้อย นั่นคือ
พื้นที่ผิวหรือพื้นที่ในการถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตรสูง ทาให้วัสดุพรุนที่มีค่าความพรุนต่าเกิดการ
ถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตรได้สูงกว่าวัสดุพรุนที่มีค่าความพรุนสูง เมื่อพิจารณาที่ค่า FRU L พบว่า
แผงเก็บรังสีที่ความพรุน 0.94 มีการสูญเสียความร้อนต่ากว่าที่ความพรุน 0.96 และ 0.98 ซึ่งจะเห็นได้
จากภาพที่ 4.18

71

ภาพที่ 4.17 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s

ภาพที่ 4.18 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
ภายใต้อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.02 kg/s
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ตารางที่ 4.1 ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนจาการทดลอง กรณีที่ประยุกต์กับเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์

ลาดับที่

อัตราการไหลเชิง
มวลอากาศ
(kg/s)

1
2
3
4

0.005
0.010
0.015
0.020

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%)
กรณีใช้วัสดุพรุน
กรณีไม่ใช้
วัสดุพรุน
0.94
0.96
0.98
23
36
63
66

32
60
66
45

30
32
38
33

11
17
17
13

จากตารางที่ 4.1 แสดงค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนจาการทดลอง กรณีที่ประยุกต์กับ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีไม่ใช้วัสดุพรุนและใช้วัสดุพรุน ที่ความพรุนเท่ากับ 0.94 0.96
และ 0.98 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s จากข้อมูล
ตามตารางที่ 4.1 สรุปได้ว่า กรณีไม่ใช้วัสดุพรุน ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.01
กิโลกรัมต่อวินาที และที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s มีค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเท่ากัน เมื่อพิจารณาที่ค่า FRU L พบว่าที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.01
กิโลกรัมต่อวินาที มีการสูญเสียความร้อนต่ากว่า ซึ่งจะเห็นได้จากสมการที่ 4.12 และ 4.16 จึงทาให้ที่
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.01 kg/s มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่ใช้วัสดุพรุนที่ความพรุน 0.96 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ
0.015 kg/s และที่ความพรุน 0.94 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.02 kg/s มีค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากัน เมื่อพิจารณาที่ค่า FRU L พบว่าที่ความพรุน 0.96 มีการสูญเสีย
ความร้อนต่ากว่าค่าความพรุน 0.94 ซึ่งจะเห็นได้จากสมการที่ 4.14 และ 4.17
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กรณีที่ไม่ใช้วัสดุพรุนที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ
0.01 kg/s มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ดีที่สุดเท่ากับ 17% และกรณีที่ใช้วัสดุพรุนที่ความพรุน
0.96 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีที่สุด
เท่ากับ 66%
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4.4 อัตราการอบแห้งผลิตภัณฑ์
จากการนาแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบมาประยุกต์กับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
วัส ดุพรุ น (เศษเหล็ ก) และผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง คือเนื้อหมู ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า
สอดคล้องกับผลประสิทธิภาพเชิงความร้อนดังแสดงที่ตาราง 4.1 และผลอัตราการอบแห้งที่ดีที่สุด
เท่ากับ 0.0212 kg/h ที่ความพรุน 0.96 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s โดย
แสดงผลอัตราการอบแห้งดังตารางที่ 4.2 และแสดงผลในรูปแบบกราฟดังภาพที่ 4.19
ตารางที่ 4.2 อัตราการอบแห้งผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขในการอบแห้ง
ลาดับ ค่าความ
พรุน
1

0.94

2

0.96

3

0.98

4

Non
Porous

อัตราการไหลเชิง
มวลของอากาศ
0.005
0.010
0.015
0.020
0.005
0.010
0.015
0.020
0.005
0.010
0.015
0.020
0.005
0.010
0.015
0.020

น้าหนัก (เนื้อหมู) (kg)
ก่อนอบ

หลังอบ

ผลต่าง

อัตราการอบแห้ง
(kg/h)

0.250
0.250
0.251
0.250
0.252
0.251
0.251
0.251
0.251
0.250
0.252
0.252
0.252
0.250
0.250
0.251

0.135
0.115
0.107
0.105
0.129
0.109
0.103
0.112
0.130
0.125
0.118
0.127
0.147
0.137
0.138
0.144

0.115
0.136
0.144
0.146
0.123
0.142
0.148
0.139
0.121
0.125
0.134
0.125
0.105
0.113
0.112
0.1074

0.0164
0.0194
0.0205
0.0208
0.0176
0.0203
0.0212
0.0198
0.0173
0.0179
0.0191
0.0178
0.0150
0.0161
0.0160
0.0153
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ภาพที่ 4.19 อัตราการอบแห้งต่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ กรณีทไี่ ม่ใช้และใช้วัสดุพรุน
ทีค่ ่าความพรุนเท่ากับ 0.94, 0.96 และ 0.98

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุพรุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่น
เก็บรังสีแบบแผ่นเรียบและการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีที่ ไม่ใช้วัสดุพรุน
และใช้วัสดุพรุน ซึ่งในงานวิจัยนี้ วัสดุพรุนที่ใช้คือ เศษเหล็ก ภายใต้เงื่อนไขที่ค่าความพรุนคือ 0.94,
0.96 และ 0.98 ที่ความเข็มรังสีตกกระทบ คือ 400, 600, 800 และ 1000 W/m2 ที่อัตราการไหล
เชิงมวลของอากาศคือ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 kg/s สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลต่างของอุณหภูมิทางเข้าและทางออกแผ่นเก็บรั งสีแบบแผ่นเรียบจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อ
ความเข้มของรังสีตกกระทบเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันเมื่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเพิ่มขึ้น
ผลต่างของอุณหภูมิจะมีค่าลดลง
5.1.2 วัสดุพรุนที่มีค่าความพรุนต่่าจะมีผลท่าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีมีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นมากกว่าวัสดุพรุนที่มีค่าความพรุนสูง นอกจากนี้ยังพบว่าวัสดุพรุนสามารถช่วยเพิ่ม เพิ่มพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนความร้อน ดูดซับความร้อน แล้วถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศที่ไหลผ่านแผ่นเก็บรังสี
ในรูปของการพาและการแผ่รังสี
5.1.3 ประสิทธิภาพแผ่นเก็บรังสีจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มของรังสี ตกกระทบและอัตราการ
ไหลเชิงมวลของอากาศมากขึ้น จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่น
เก็บรังสีที่ไม่ใช้และใช้วัสดุพรุน พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่น เก็บรังสีที่ใช้วัสดุพรุนมีค่าสูงกว่า
แผ่นเก็บรังสีที่ไม่ใช้ วัสดุพรุน และประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่น เก็บรังสีที่มีค่าสูงสุด เท่ากับ 66%
ที่ความพรุนเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.015 และ 0.02 kg/s
ตามล่าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากันแต่มีค่าการสูญเสียความร้อนต่างกัน จึง
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่น เก็บรังสีที่ดีที่สุด คือ ที่ความพรุน 0.96 ที่อัตราการไหลเชิง
มวลของอากาศเท่ากับ 0.015 kg/s
5.1.4 ผลการศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนแผ่นเก็บรังสีพบว่าอัตราการอบแห้งเนื้อหมู ผลที่ได้สอดคล้องกับประสิทธิภาพเชิงความร้อน
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มีค่าอัตราการอบแห้งเท่ากับ 0.0212 kg/h ความพรุน 0.96 ที่อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ
0.015 kg/s
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผ่นเก็บรังสีในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อหาประสิทธิภาพ
เชิงความที่เหมาะสมที่สุด
5.2.2 ควรศึกษาวัสดุพรุนชนิดใหม่ ๆ เพิ่มเติมและมีโครงสร้างวัสดุพรุนที่ เหมาะสมกับแผ่นเก็บ
รังสีในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
5.2.3 ในการศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ ควรมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่หลากกลาย นอกเหนือจาก
เนื้อหมู เพื่อจะได้ต่อยอดหรือช่องทางในการน่าไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป
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ภาคผนวก ก
ภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง
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ภาพที่ ก.1 เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger)

ภาพที่ ก.2 สายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) ชนิด Type K

ภาพที่ ก.3 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม (Dimmer)
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ภาพที่ ก.4 ไพรานอมิเตอร์ (Pyranormeter)

ภาพที่ ก.5 เครื่องมือวัดความเร็วลม (Digital Anemometer)

ภาพที่ ก.6 พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
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ภาพที่ ก.7 วัสดุพรุนในการทดลอง (เศษเหล็กจากการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน)

ภาพที่ ก.8 เนื้อหมูก่อนอบแห้ง

ภาพที่ ก.9 เนื้อหมูหลังอบแห้ง
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ผลงานวิชาการ
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