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รู ปที่ 4.16 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้นื ผิวโฟมโพลียรู ี เทนกับโฟมโพลีสไตรี น
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รู ปที่ 4.17 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวโพลีสไตรี นโฟมกับโพลียรู ี เทนโฟม

31

รู ปที่ 4.18 การกระจายตัวของอุณหภูมิโพลียรู ี เทนโฟมกับเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์
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รู ปที่ 4.19 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้นื ผิวพื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์
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รู ปที่ 4.20 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม

33

ร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟมในสภาวะสม่าเสมอ
รู ปที่ 4.21 กราฟการกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
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ที่ใช้ร่วมกับโพลีสไตรี นโฟมในสภาวะสม่าเสมอ
รู ปที่ 4.22 ความลาดชันของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ที่ใช้ร่วมกับโพลีสไตรี นโฟม
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในโลกปั จจุบนั พลังงานความร้ อนได้เข้ามามีบทบาทและเพิ่มความสาคัญในชี วิตเราบวก
กับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ซึ้ งทาให้ความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความ
ต้องการพลังงาน ที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น น้ ามัน ถ่านหิ น ที่
มีปริ มาณน้อยลง และมีราคาแพง จึงได้ มีการนาพลังงานจากแหล่งอื่นๆ มาใช้แทน ซึ่ งก็จะออกมา
ในรู ปของพลังงานความร้อนแทบทั้งสิ้ น ขบวนการถ่ายเทความร้อน นับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ใน
งานวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรเครื่ องกล ต้องเผชิ ญกับปั ญหาการถ่ายเทความร้อนมากที่สุด เพราะ
ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนในการผลิต พลังงานของเครื่ องจักรกลต่างๆ
การถ่ายเทความร้อนเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่ออุณหภูมิระหว่างตาแหน่งสอง
ตาแหน่ งมี ค่าแตกต่างกัน โดยความร้ อนจะถ่ ายเทจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปที่ มีอุณหภูมิต่ าเสมอ ดัง
ตัวอย่างในชี วิตประจาวันที่เราพบเห็น เช่น เมื่อเราเอามือเราไปจับน้ าแข็งซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่ามือเรา
สักพัก เราจะรู ้สึกเย็น ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะร่ างกายสู ญเสี ยความร้อนไปให้น้ าแข็งที่มีอุณหภูมิต่ากว่าทา
ให้เรารู ้สึกเย็น สาหรับงานด้าน โลหะวิทยามีการประยุกต์ใช้ความรู ้ ดา้ นการถ่ายเทความร้อนอย่าง
กว้างขวาง เพราะกระบวนการทางโลหะ วิทยาล้วนแล้วแต่อาศัยหลักการถ่ ายเทความร้ อนในการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลหะที่เข้าสู่ กระบวนการ ซึ่ งเมื่ออุณหภูมิของโลหะเปลี่ยนไปถึงจุดวิกฤต
ค่าหนึ่งจะทาให้เฟสในเนื้ อโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส โดยการ
เปลี่ยนแปลงเฟสเป็ นได้ท้ งั การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเฟสที่เป็ นของแข็งเฟส หนึ่ งไปเป็ นของแข็ง
อีกเฟสหนึ่ง
บริ ษทั อู่ไทเส็ ง ทางานเกี่ยวกับ ตูร้ ับส่ งสัญญาณต่างๆ ซึ้ งภายในมีอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกที่ใช้
เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ มีราคาสู ง และทนต่อความร้ อนต่ า จึ งจาเป็ นจะต้องนาความร้ อนออกจาก
ตูร้ ับส่ งสัญญาณโดยการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเพื่อทาให้อุณหภูมิดา้ นในตูค้ งที่ และยังต้องเลื อก
วัสดุที่ใช้ในการทาผนังต้องเป็ นฉนวนกันความร้อนให้ความร้อนไหลผ่านเข้าตูไ้ ด้นอ้ ยที่สุด เพื่อยืด
อายุการใช้งานให้กบั อุปกรณ์

2

1.2วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 ศึกษาคุณลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผ่นโฟมโพลียรู ี เทน(Polyurethane
Foam)
1.2.2 ศึกษาคุณลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผ่นโฟมโพลียรู ี เทนที่ใช้ร่วม
กับโฟมโพลีสไตรี น(Polystyrene Foam)
1.3ขอบเขตของโครงงำน
รายงานเล่มนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะการถ่ายเทความร้ อนโดย ทาการศึกษาโดย
การกระจายตัวของอุณหภูมิ โดยพิจารณาการไหลของอากาศระหว่างโพลียูรีเทนโฟมกับโพลีสไตรี
นโฟม ด้วยผลจากการจาลองโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สามารถนาแนวทางจากการศึกษามาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
1.4.2 สามารถนาแนวทางที่ได้จากการเรี ยนมาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.4.3 สามารถใช้เครื่ องมือเพื่อช่วยในกระบวนการผลิตซ้ าๆ ให้ใช้เวลาที่นอ้ ยลง

บทที2่
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการถ่ ายเทความร้ อน (Principle of Heat Transfer)
การถ่ายเทความร้ อน คือ การส่ งผ่านพลังงานความร้ อนซึ่ งเกิ ดขึ้นเนื่ องจากความแตกต่าง
ของอุ ณหภู มิ ดัง นั้น เมื่ อใดก็ ตามที่ มี ค วามแตกต่ า งของอุ ณภู มิ เกิ ดขึ้ น ในตัวกลางหรื อระหว่า ง
ตัวกลาง การถ่ายเทความร้ อนมักจะเกิ ดขึ้นได้ ดังนั้นพื้นฐานของการถ่ายเทความร้ อน คือ “ความ
แตกต่างของอุ ณหภู มิ” (Temperature Different) ถ้าตัวกลางสองตัวมีอุณหภู มิเท่ากันจะไม่เกิ ดการ
ถ่ายเทความร้อน ดังนั้นความแตกต่าง ของอุณหภูมิจึงเป็ นแรงขับเคลื่อน (Driving Force) เพื่อให้เกิด
การถ่ ายเทนั่นเอง อัตราการถ่ า ยเทความร้ อนขึ้ นอยู่ กับความลาดชันของอุ ณหภู มิ (Temperature
Gradient) ความลาดชันของอุณหภูมิ หมายถึ ง ความแตกต่างของอุณหภูมิต่อหน่ วยความยาว หรื อ
อัตราการลดลงของอุณหภูมินนั่ เอง สมการพื้นฐานสาหรับกระบวนการถ่ายโอน
Rate of a Transfer Process =

Driving force
Resistance

รู ป ที่ 2 .1 แสดงการถ่ า ยเทความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแบบต่ า ง ๆ เมื่ อ มี เ กรเดี ย นท์อุ ณ หภู มิ
(Temperature Gradient) เกิ ดขึ้ นในตัวกลางที่ อยู่นิ่ง เช่ นของแข็ง หรื อของไหล เทอมของการนา
ความร้อน (Conduction) จะเป็ นการถ่ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นผ่านตัวกลาง ในขณะที่การพาความ
ร้อน (Convection) จะเป็ นการถ่ายเทความ ร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวและของไหลที่เคลื่อนที่ เมื่อ
มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ส่ วนการแผ่รังสี ความร้อน (Radiation) จะเป็ นการที่ทุกพื้นที่ผิวที่มีอุณหภูมิ
หนึ่ งจะปล่อยพลังงานในรู ปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมา ดังนั้น ในสถาวะที่ปราศจากตัวกลางใด
ๆ จะมีการถ่ายเทความร้อนสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการแผ่รังสี ระหว่างพื้นผิวสอง พื้นผิวที่มีอุณหภูมิ
แตกต่างกันได้ดงั นั้นการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนที่สมบูรณ์แบบ จาเป็ นจะต้องทราบถึง กลไก
การถ่ายเทความร้อนทั้งสามแบบที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ งจะกล่าวในรายละเอียดในลาดับต่อไป

รู ปที่ 2.1 รู ปแบบการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นโดยการนา การพา และการแผ่รังสี 1
สภาวะสม่าเสมอ และไม่สม่าเสมอ (Steady State and Unsteady State)
สภาวะสม่าเสมอ (Steady state) หมายความว่า อุณหภูมิที่จุดๆ หนึ่งในวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลา
หรื ออาจเขียนอยูใ่ นรู ปสมการได้วา่
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T
0
t

สภาวะสม่ า เสมอจะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ว ตั ถุ ไ ด้รั บ การถ่ า ยเทความร้ อน มาเป็ นเวลานาน
พอสมควร จนอุณหภูมิในวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ เราจะถ่ายเทความร้อนให้วตั ถุไปอีกนานเท่าใด
สภาวะสม่าเสมอ ซึ่ งมีความหมายว่าอุณหภูมิที่จุดหนึ่งจุดใดในตัวกลางที่ความร้อนเคลื่อนที่ผา่ นไม่
เปลี่ ยนแปลงกับเวลา เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็ นว่า หากเกิ ดสภาวะสม่ าเสมอแล้วอัตราการเคลื่อนที่
ของความร้อนที่ จุดใดๆ ในทิศทางของการเคลื่อนที่จะมีค่าเท่ากัน แสดงว่า ถ้าความร้อนเคลื่อนที่ใน
ทิศทางของ X อัตราการ เคลื่ อนที่ ของความร้ อนจะไม่เปลี่ ย นแปลงกับ X ปรากฏการนี้ สามารถ
อธิ บายได้โดยใช้ปริ มาตรควบคุม (Control Volume) ที่บางมากที่มีพ้ืนที่หน้าตัดเท่ากับพื้นที่หน้าตัด
ที่ความร้ อนเคลื่ อนที่ผ่าน สมมุติว่าจุดที่พิจารณาอยูใ่ นประมาตรควบคุ มนี้ หากจุดๆ นั้นมีอุณหภูมิ
คงที่ก็หมายความว่า ปริ มาตรควบคุ มไม่ได้รับความร้ อนเพิ่มขึ้น แสดงว่า ความร้อนที่เคลื่อนที่เข้า
ปริ มาตรควบคุ มจะเท่ากับความร้ อนที่ออกจากปริ มาตรควบคุ ม หากพิจารณาอย่างเดี ยวกัน นี้ กบั
ปริ ม าตรควบคุ ม อื่ น ที่ วางเรี ย งต่ อ เนื่ ง กัน ในทิ ศ ทาง X แสดงว่า อัต ราการถ่ า ยเทความร้ อ นนี้ ไม่
เปลี่ยนแปลงกับ X
สภาวะไม่สม่ าเสมอ (Unsteady State หรื อ Transient State) หมายความว่า อุ ณหภูมิที่จุดๆ
หนึ่ง ในวัตถุยงั เปลี่ยนแปลงอยู่ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป หรื ออาจเขียนในรู ปสมการ
T
0
t

สภาวะไม่สม่าเสมอเกิดเมื่อ ตอนที่เราเริ่ มถ่ายเทความร้อนให้แก่วตั ถุ อุณหภูมิของวัตถุยงั ไม่คงที่
ยังคงเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
2.2 การนาความร้ อน (Conduction Heat Transfer)
การถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน เป็ นการถ่ายเทความร้อนเพียงวิธีเดียวที่เกิดขึ้นใน
วัตถุที่เป็ น ตัวกลางทึบแสง เมื่อมีความลาดชันของอุณหภูมิสามารถเกิดได้ท้ งั ในของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส แต่เนื่ องจากมี การไหลหมุนเวียนเกิ ดขึ้นในของเหลวและแก๊ส แต่สาหรับในของแข็งทึบ
แสงจะไม่มีการเคลื่อนไหวภายในวัสดุจะมี แต่การถ่ายเทความร้อนด้วยการนาเพียงอย่างเดียว อัตรา
การถ่ า ยเทความร้ อ นโดยการน าความร้ อ นจะเป็ นสั ด ส่ ว น กับ ค่ า ความลาดชัน ของอุ ณ หภู มิ
(Temperature gradient ) คูนกับพื้นที่ A ที่ความร้อนไหลผ่าน ดัง สมการ
 Area Temperature Differnce 
Rateof Conduction 
Thickness

dT
qcond  A
dx

เมื่อ

qcond

A
T

= อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน (Wall or J/s)
= พื้นที่ที่ความร้อนไหลผ่าน (m2)
= อุณหภูมิ (K)
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X = ระยะทางการเคลื่อนที่ของความร้อน
ความสามารถในการนาความร้ อนของสาร วัดด้วยปริ มาณที่ เรี ยกว่า ค่าการนาความร้ อน
(Thermal Conductivity) หรื อใช้ตวั อักษรย่อว่า k มีหน่วยเป็ น W/m K ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทางกายภาพ
ของตัวกลางที่มีความ ร้อนเคลื่อนที่ผา่ น อัตราการถ่ายนาความร้อนจึงมีค่าเป็ น
qcond   kA

dT
dx

ค่าการนาความร้ อน k เป็ นคุ ณสมบัติอย่างหนึ่ งของวัตถุ การนาความร้ อนเป็ นการถ่ายเท
พลัง งานจาก อนุ ภ าคที่ มี พ ลัง งานสู ง ไปยัง อนุ ภาคที่ มี พ ลัง งานต่ า กว่า สามารถเกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ใน
ของเหลว ของแข็ง และแก๊ส ค่าการนาความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ของแก๊สไม่สามารถหาได้จากการ
วิเคราะห์ ดังนั้นข้อมู ล เกี่ ยวกับการนาความร้ อนส่ วน ใหญ่ของวัสดุ จึงได้มาจากการวัดและการ
ทดสอบ โดยทัว่ ไปแล้วค่าการนาความร้อนของวัตถุจะแปรตามอุณหภูมิ แต่การนาไปใช้งานในด้าน
การปฏิ บ ัติ น้ ั น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะใช้ ค่ า การน าความร้ อ นคงที่ ที่ ห าจากอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สารที่ มี
ความสามารถในการนาความร้อนสู ง เช่น โลหะ จะมีค่า k สู ง ส่ วนสารที่มีความสามารถในการนา
ความร้อนต่ า เช่ น สารอโลหะ ก็จะมีค่า k ต่า ค่า k จึงเป็ นคุณสมบัติประจาตัวของสารที่สาคัญมาก
ในการศึกษาถึงการเคลื่อนที่ของ ความร้อนในสารนั้น สามารถเปรี ยบเทียบความสามารถในการนา
ความร้ อนของสารต่าง ๆ โดยการเปรี ยบเทียบ จากค่า k ของสารเหล่านั้น โดยสารที่มีค่า k สู ง จะ
เรี ยกว่า สารตัวนา (Conductor) และสารที่มีค่า k ต่า จะ เรี ยกว่า ฉนวน (Insulator) ตัวอย่างค่า k ของ
สารบางชนิ ดแสดงดังตารางที่ 1-1 สาหรั บค่าการนาความร้ อน ของวัสถุ และของแก๊ สอื่ น ๆ นั้น
สามารถสื บค้นจากหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายโอนทัว่ ไป
ตารางที่ 2.1 แสดงค่ าการนาความร้ อนของสารบางชนิด 1
วัตถุ
ค่าการนาความร้อน W/mK
โลหะบริ สุทธ์
35-430
โลหะผสม
20-200
โลหะเหลว
9-90
ของเหลว (อโลหะ)
0.2-2.0
ของแข็ง (อโลหะ)
0.02-20
ฉนวน
0.02-0.40
ก๊าซ
0.002-0.2
การนาความร้ อนในผนังราบ (Conduction in Plane Walls) จากสมการดุ ล พลังงานทัว่ ไป
เขียนได้ดงั สมการ
qin  qout  qgen 

dEwall
dt
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dEwall
0
dt
q gen

1) Steady-state

2) Transient, no heat generation
3) Steady-state, no heat generation qin  qout  qcond
สาหรับการนาความร้อนมิติเดียวที่สภาวะ Steady state จะใช้ Fourier’s law ในการอธิ บาย ดังสมการ
qcond , wall   kA

dT
dx

สมการการนาความร้ อนผ่านผนังราบชั้นเดี ยวเมื่ อคิ ดว่า k และ A เป็ นค่าคงที่ และมีเงื่ อนไข
ขอบเขต (boundary condition) คือ T  T1 ที่ X  0 และ T  T2 ที่ X  L เป็ นดังนี้



L
X 0

T2

qcond , wall dx    kAdt
T1

อินติเกรตสมการ ได้เป็ น
qcond , wall 

kA
Driving force
(T1  T2 ) 
x
Resistance  R 

เมื่อ R  x มีหน่วยเป็ น K/W
kA

การนาความร้ อนผ่านผนังราบที่ต่อแบบอนุ กรม (Plane Walls in Series) ความร้ อนไหลผ่าน
ผนังที่ซอ้ นกันหลายขั้นโดยการนาความร้อน เช่นผนังของอาคาร บ้านเรื่ อน การวิเคราะห์การถ่ายเท
ความร้อนก็จะยากยิ่งขึ้น ในกรณี ที่สภาวะต่าง ๆ คงที่ อัตราความร้อนที่ไหลผ่านแต่ล่ะชั้น ของผนัง
จะมี ค่าเท่ากัน ทั้ง ๆ ที่ความลาดชันของอุณหภู มิในผนังแต่ล่ะชั้นมี ความแตกต่างกัน ในกรณี น้ ัน
อัตราความ ร้อนที่ไหลผ่านผนังแต่ละชั้นเป็ นดังสมการ

รู ปที่ 2.2 การนาความร้อนแบบมิติเดียวผ่านผนังหลายชั้น ต่อแบบอนุกรม 1
qcond , wall   k A A

(T  T )
(T  T )
(T2  T1 )
  k B A 3 2   kC A 4 3
x A
x B
xC

รวมสมการทั้งสามเข้าด้วยกัน และกาจัด T2 และ T3 ออกไป จะได้ตามสมการ
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T1  T4
T1  T4

Δx A ΔxB ΔxC RA  RB  RC


k A A k B A kC A
x
x
x
RA  A , RB  A , RC  A ,
kA A
kB A
kC A

qcond , wall 

เมื่อ

2.3 การแผ่ รังสี ความร้ อน (Radiation)
คื อการที่ พลัง งานถู กปล่ อยออกมาจากวัตถุ ที่มี อุณหภู มิ ที่ แน่ นอน โดยวัตถุ น้ ันอาจเป็ น
ของแข็ ง ของเหลว หรื อ แก๊ ส ก็ ไ ด้ พลัง งานของสนามการแผ่รั ง สี มี ก ารถ่ า ยเทโดยอาศัย คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าหรื ออีกในหนึ่ งเรี ยกว่า โฟตอน (Photons) ในขณะที่ การถ่ายเทพลังงานโดยการนา
หรื อการพาความร้ อนจะต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ ายเท การถ่ ายเทโดยการแผ่รังสี ไม่ตอ้ งอาศัย
ตัวกลางใด ๆ และจะเกิดการถ่ายเทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในสภาวะที่ เป็ นสู ญญากาศ
2.4 การพาความร้ อน (Convection)
การถ่ายเทความร้ อนโดยการพาประกอบด้วยกลไก2อย่าง คือ พลังงานเกิดการถ่ายเทอันมี
ผลเนื่ องมาจากการเคลื่ อนที่หรื อการแพร่ แบบสุ่ มของโมเลกุล และผลเนื่ องมาจากการเคลื่ อนที่ของ
ของไหลการถ่ายเทลักษณะนี้ เกิ ดขึ้นได้ เช่ น ในระบบที่มีเกรเดี ยนท์อุณหภูมิจะมีการถ่ายเทความ
ร้ อนได้และเนื่ องจากโมเลกุ ลในกลุ่ มของไหลจะมี การเคลื่ อนที่ แบบสุ่ มอยู่ด้วย ดังนั้นการถ่ ายเท
ความร้ อนทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นจึงเกิ ดขึ้นเนื่ องจากการเคลี่ อนที่ แบบสุ่ มของโมเลกุ ลและการเคลื่ อนที่
ของของไหลส่ วนใหญ่ การถ่ายเทความร้อนโดยการพา แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
2.4.1 การพาความร้ อนแบบธรรมชาติ (Natural or Free Convection)
คือการเคลื่อนที่ของความร้อน ระหว่างผิวของของแข็งและของไหล โดยที่ของไหลไมถู ก
ทาให้เคลื่อนไหวโดยกลไกภายนอก วัตถุซ้ ึ งมีผิวเรี ยบอยูใ่ นของไหลซึ่ งอยูน่ ิ่ งถ้าอุณหภูมิของผิวสู ง
กว่าอุณหภูมิของของไหล ความร้อนจะเริ่ มเคลื่อนที่มายังของไหลที่ชิดกับผนังทาให้ความหนาแน่น
ของของไหลที่อยูช่ ิ ดผนังต่าลงซึ้ งทาให้เกิดแรงผลักดันให้ของไหลลอยตัวขึ้นของไหลที่อยูต่ ่ากว่าก็
จะเคลื่อนเข้ามาแทนที่และทาให้เกิดการหมุนเวียนของของไหล
ตารางที่ 2.2 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์การพาความร้ อนของของไหลบางชนิด 1
ประเภทการพาความร้อนและชนิดของการไหล
การพาความร้อนแบบอิสระ,อากาศ
การพาความร้อนแบบอิสระ,น้ า
การพาความร้อนแบบบังคับ,อากาศ
การพาความร้อนแบบบังคับ,น้ า
น้ ากาลังเดือด
ไอของน้ าที่กาลังอิ่มตัว

ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพาความร้อนเฉลี่ย( W / m 2 K )
5-25
20-100
10-200
50-10,000
3,000-100,000
5,000-100,000
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2.4.2 การพาโดยการบังคับ (Forced Convection)
ซึ่ งเกิ ดขึ้ น เมื่ อของไหลมี ความเร็ วอยู่แล้วด้วยกลไกภายนอก เช่ น พัดลมหรื อสู บน้ าเมื่อ
ของเหลวมีความเร็ ว เราจะต้องทราบกลไกในการเคลื่ อนที่ของของไหลก่อน โดยปกติ เราจะแบ่ง
การไหลของของไหลเป็ นสองแบบ คือ การไหลแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow) และการไหลแบบ
ปั่ นป่ วน(Turbulent Flow) ในการไหลแบบราบเรี ยบ ซึ่ งของไหลไหลเป็ นชั้นๆ ขนานกับความร้อน
จะถ่ายเทจากผิวของของแข็ง โดยการนา และถ่ายเทต่อๆ กันไปในของไหลโดยการนาผ่านชั้น ของ
ของไหล ในกรณี ของการไหลแบบปั่ นป่ วน ซึ่ งของไหลเคลื่ อนที่ อย่างไม่มีระเบียบ มีการเคลื่ อน
ที่ต้ งั ฉากกับทิศทางของการไหลด้วย การเคลื่ อนที่ของความร้อนส่ วนใหญ่ จะเกิดจากอนุ ภาคของ
ของไหลที่ได้รับความร้อนมาแล้วเคลื่อนที่นาความร้อนไปยังที่อื่น
2.5 การพาความร้ อนภายนอก (External Convection Heat Transfer)
การพาความร้อนภายนอกเกิดจากของไหลเป็ นสารตัวกลาง โดยของไหลไม่ได้ถูกจากัดให้
ไหลในบริ เวณที่กาหนด แต่เป็ นการไหลผ่านผิวนอกของของแข็ง เช่ นการไหลผ่านผนังราบ การ
ไหลตั้งฉากกับวัตถุ รูปทรงกระบอก การไหลของของไหลมากระทบกับของแข็งรู ปร่ างลักษณะ
ต่างๆ ในทิศทางใดก็ได้
2.6 กฎของฟูเรียร์
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการนาความร้ อน คือ การที่ความร้ อนถ่ายเทผ่านสสารโดยที่สสาร
ไม่ เกิ ดการเคลื่ อนที่ พ าความร้ อ นนั้นไปแต่ ค วามร้ อ นไหลผ่า นสสารนั้นเอง โดยสมการแสดง
พฤติกรรมการนาความร้ อนนั้น ได้ถูกนาเสนอโดยฟูเรี ยร์ และถู กรู ้ จกั กันในนาม กฎข้อที่ 1 ของฟู
เรี ยร์ สาหรับการนาความร้อน โดยกฎของฟูเรี ยร์ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ ฟลักซ์ของความร้อนที่การ
ถ่ายเท ณ ตาแหน่งหนึ่ งๆ จะเป็ นปฏิภาคตรงกับค่าลบของ เกรเดียนท์ของอุณหภูมิ ณ ตาแหน่งที่เกิด
การถ่ า ยเทความร้ อ นนั้น และสามารถเขี ย นเป็ นสมการการน าความร้ อ นในแนวแกนเดี ย วได้
ดังต่อไปนี้
q  k

T
x

เมื่อ
q = ความร้อนที่เกิดการถ่ายเท ปกติมีหน่วยเป็ น วัตต์ต่อตารางเมตร
k = ค่าการนาความร้อน (Conductivity) ปกติมีหน่วยเป็ น วัตต์ต่อเมตรต่อเคลวิน
T
x

= เกรเดียนท์ของอุณหภูมิในแนวแกน x มีหน่วยเป็ น เคลวินต่อเมตร

นอกจากนี้ในกรณี ที่ความร้อนมีการถ่ายเทในสามแนวแกนพร้อมกัน เราจะเขียนสมการกฏ
ข้อที่ 1ของฟูเรี ยส์ าหรับการนาความร้อนได้ดงั นี้
 T T T
q  k 


 x y z


   k T
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และเมื่อทาประยุกต์รวมกฎข้อที่ 1 ของฟูเรี ยร์ สาหรั บการนาความร้ อน เข้ากับกฎข้อที่ 1 ของทาง
เทอร์ โมไดนามิกส์ ซึ่ งกล่าวว่าพลังงานในจักรวาลนี้เป็ นปริ มาณคงที่ และสมมุติให้ทาการศึกษาการ
ถ่ายเทความร้อนในระบบที่การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นโดยการนาความร้อนเท่านั้น เราจะได้สมการ
ดังสมการข้างล่างสาหรับกรณี การนาความร้ อนแกนเดียว ซึ่ งเราเรี ยกสมการดังกล่าวว่า กฏข้อที่ 2
ของฟูเรี ยส์ าหรับสาหรับการนาความร้อน

เมื่อ

T
x

 T 
 

T
x 


x
x

= อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

α = ค่าความสามารถในการแพร่ ความร้อน (Thermal Diffusivity) =

k
pC p

และสาหรับการถ่ายเทความร้อนภายในระบบที่มีการนาความร้อนอย่างเดียวนั้นกฎข้อที่สองของฟู
เรี ยร์ สามารถเขียนได้ดงั นี้
T
  T 
x

2.7 วิธีการศึกษา
ในการวิจยั ได้ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิ เมนต์หาค่าการถ่ายโอนความร้ อนภายในผนังตูร้ ับส่ ง
สัญญาณให้ความร้ อน โดยการเขียนโปรแกรมไฟไนต์เอลิ เมนต์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ คานวณหาค่า
ของอุ ณหภู มิ ที่ ตาแหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามที่ ต้องการ ก าหนดให้แบ่ ง ส่ วนของแบบจาลองออกเป็ นชิ้ น
ส่ วนย่อย ที่มีขนาดต่างกันแล้วทาการป้ อนข้อมูลต่าง ๆ อันประกอบด้วยจานวนของชิ้ นส่ วนย่อย
จานวนของจุดต่อ ข้อมูลจาเพาะสาหรับแต่ละชิ้นส่ วน พิกดั ตาแหน่งของจุดต่อต่าง ๆ จานวนของชิ้น
ส่ วนย่อยที่มีอนุ พนั ธ์ขอเงื่อนไขขอบเขต และจานวนเวลาที่ใช้ในการพิจารณา จากนั้นคอมพิวเตอร์
จะคานวณผลลัพธ์ที่ได้แล้วจึงทาการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้น้ นั
2.7.1 สมการไฟไนต์ เอลิเมนต์
ที่ผิวนอกของหัวอ่านเกิดการพาความร้อนตามธรรมชาติ (Natural Convection) ตามสมการ
ของ Newton’s Convection Boundary Condition คือ
สมการ
(1)
qn   (T  T )
เมื่อ qn เป็ น ฟลักซ์ที่ผา่ นเข้าที่พ้ืนผิวด้านนอกในทิศตั้งฉาก n และα คือ สัมประสิ ทธิ การ
พาความร้อน
T
สมการ
(2)
(

v
)
DTdv    vhdS   vqn dS   vQdV

v

sh

sg

v
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สมการการถ่ายเทความร้ อนในรู ป weak form (Lewis et al., 2004) คือ เมื่อ V คือปริ มาตร
ของวัตถุ และ S คือ พื้นผิวที่ประกอบไปด้วย Sh กับ Sg โดยที่ ฟลักซ์ qn = h และอุณหภูมิ T=g ค่า
อุณหภูมิจะประมาณโดย ค่าเฉลี่ยของ
 N1

 x
 N
T  Ba   1
y

 N1

 z

สมการ

N 2 N n
...
x
x
N 2 N n
...
y
y
N 2 N n
...
z
z





a





(3)

T1 
T 
 2
. 
T   N1 N 2 ...N n   
. 
. 
 
Tn 

สมการ

(4)

n เป็ นจานวนจุดโนด (Nodal Points) ภายในวัตถุ Ni เป็ นฟั งก์ชนั ของ x, y และ z นั้นคือ Ni
=Ni (x, y, z) จาก (3) จะได้ว่าสมการไฟไนต์เอลิ เมนต์ข อง(2) จะใช้ก ารประมาณค่า โดยวิธี ของ
Galerkin โดยการแทน(4) ลงใน (1) จะได้
T
สมการ
(5)
(  (v) DBdv) a    vhdS   vqn dS   vQdV
v

sh

sg

v

เลือกฟังก์ชนั ถ่วงน้ าหนัก (Weight Function), เมื่อ v ขึ้นอยูก่ บั เมตริ กซ์ c และเนื่องจาก
v  v t จะได้วา่
สมการ
(6)
v  Nc, v  Bc, v  cT N T
ค่า c ไม่ข้ ึนอยูกบั่ ตาแหน่ง ดังนั้น
สมการ
(7)
cT  BT DBdV  a  N T qn ds  N T qn dS  N T Qdv   0






v

เมื่อให้ c t เป็ นศูนย์จะได้วา่

สมการ
T





sh

sg



v




N T qn ds   N T qn ds   N T Qdv 
sh
v

sg

  B DBdV  a  
v

เทียบกับสมการ Ka = fb + f จะได้วา่
K   BT DBdV
v

fb    N T ndS   N T qn dS
sh

sg

(8)
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fl   N T QdV
สมการ
(9)
v
ขอบเขต S มี ส่วนประกอบคือ Sg กับ Sh โดยที่ ฟลักซ์เป็ น qn และอุณหภูมิเป็ น T เมื่อเกิ ดการพา
ความร้อนขึ้นในส่ วนใดส่ วนหนึ่งของขอบเขตและให้ Sc หมายถึง ชิ้นส่ วน จาก (9)ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับขอบเขตจะมีเพียงเวกเตอร์ fb ซึ่ งจะทาให้ได้วา่
fb    N T ndS   N T qn dS   N T qn dS
สมการ
(10)
s
s
s
h

g

c

ในการพิจารณาผลจากการพาความร้อน ตัวแปรไม่ทราบค่าของอุณหภูมิ T จะถูกแทนที่
ด้วย T= Na จาก (1) จะได้
qn   N a  T

แล้วแทนลงใน (10) ได้ผลคือ
fb    N T ndS   N T qn dS  (  N T qn dS )a  T   N T dS

สมการ

sh

sg

sc

ดังนั้น จะได้สมการไฟไนต์เอลิเมนต์คือ
 K  K c  a   s N T ndS  s
สมการ
h

เมื่อ

g

sc

N T qn dS  T   N T dS  f l
sc

(11)
(12)

Kc    N T NdS
Sc

เมื่ อวัสดุ ที่ ใ ช้ท าชิ้ นส่ วนเป็ นวัส ดุ ที่ มี ส มบัติท างกายภาพเหมื อนกัน (isotropic) เมตริ ก ซ์
องค์ประกอบ (Constitutive Matrix) จะเขียนได้เป็ น(Ottosen et al., 1992)
1 0  0 
D  k 0  1  0   kl
0  0  1

สมการ

(13)
ในการหาคาตอบของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์น้ ี จะใช้เอลิเมนต์แบบ Solid90 ซึ้ งเป็ นเอลิ
เมนต์สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม ดังรู ปที่ 2 สาหรับเอลิเมนต์แบบ Quadratic 20 Node Hexahedronจะ
ได้ Shape Function เป็ นดังนี้ กรณี โนดอยูที่มุม
Ni 

1
1   i 1  i 1  i  i  i  i  1
8

เมื่อ i คือโนดที่ I,J,K,L,M,N,O,P
กรณี โนดอยูที่ตรงกลางของขอบ
Ni 

1
1   2  1  i 1  i 

4

เมื่อ i คือโนดที่ Q,S,W,U
Ni 

(14b)

1
1   2  1   i 1  i 
4

เมื่อ i คือโนดที่A,B,Y,Z
Ni 

(14a)

1
1   2  1   i 1  i 
4

(14c)

12

เมื่อ i คือโนดที่R,V,X,T

(14d)

2.7.2 แบบจาลองและชนิดของเอลิเมนต์
ในสภาวะที่ ผ นัง ตู ้รั บ ส่ ง สั ญ ญาณที่ รั บ แสงแดด จะท าให้ เกิ ด ความร้ อ นขึ้ น ความร้ อ น
ปริ มาณนี้จะถือว่ามีปริ มาณคงที่ และกระจายอย่างสม่าเสมอความร้อนจะถ่ายโอนโดยการนาจากนั้น
ความร้อนก็ผา่ นเข้าแผ่นโฟม ระบบการทางานดังกล่าวนี้ จดั เป็ นระบบทางความร้อนที่มีการถ่ายโอน
ความร้อนระหว่างอากาศกับของแข็ง การศึกษาการกระจายอุณหภูมิที่เกิ ดขึ้น จึงเลือกให้แผ่นผนัง
รับความร้อนที่ 40 องศา มีค่าการพาความร้อนที่อากาศอยูน่ ิ่ง
2.7.3 การประมวลผล (Simulation)
ภายในผนั ง ตู ้รั บ ส่ ง สั ญ ญาณ จะมี เ ครื่ องปรั บ อากาศที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ ง
กาหนดให้ผนังภายนอก Zinc steel รับความร้อนที่ 40 องศา ที่สภาพอากาศลมอยูน่ ิ่ง 7W / m2 k เมื่อ
สภาพอากาศอยูน่ ิ่ งจึงกาหนดให้ อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient Temperature) 313 k และผนังด้านใน
Color bond รับความร้อนที่ 40 องศา ที่ สภาพอากาศลมอยู่นิ่ง 5W / m 2 k เมื่อสภาพอากาศอยูน่ ิ่ งจึง
กาหนดให้ อุณหภูมิโดยรอบ 298 k
2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
“การวิเคราะห์ การเกิดความร้ อนในยางคงรู ปทีม่ ีสารตัวเติมภายใต้ สภาวะการเสี ยรู ปแบบวงรอบโดย
วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ”
สถาพร วังฉาย ชาญยุทธ โกลิ ตะวงษ์ แลอริ สรา ชัยกิ ตติ รัตนา : วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (The Journal of KMUTNB., Vol. 21, No. 1, Jan. - Apr. 2011)
ยางมีสมบัติความเป็ นวิสโคอิลาสติกเมื่อเสี ยรู ปภายใต้แรงกระทาแบบพลวัตในลักษณะเป็ น
แบบวงรอบจะท าให้ เ กิ ด ความร้ อ นขึ้ นที่ ก่ ึ งกลางของยางเนื่ อ งจากการสู ญ เสี ย พลัง งานกล
(Hysteresis)เกิ ดการสะสมและมี การกระจายความร้ อนออกสู่ สภาพแวดล้อมภายนอกความร้ อน
สะสมในยางและอาจทาให้ยางสู ญเสี ยสมบัติเดิม ดังนั้นงานวิจยั นี้จะทานายการเกิดความร้อนสะสม
ในยางคงรู ป ที่ มี ส ารตัว เติ ม แตกต่ า งกัน สองชนิ ด คื อ ยางธรรมชาติ ผ สมผงคาร์ บ อนด าและยาง
ธรรมชาติผสมผงซิ ลิกา โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ผลจากวิธีไฟไนต์ เอลิ เมนต์เปรี ยบกับผลจากการ
ทดสอบมี แนวโน้ม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันและมี ค่ า ใกล้เคี ย งกันมาก แสดงให้เห็ นว่า วิธี ไ ฟไนต์
เอลิเมนต์สามารถนามาทานายการเกิดความร้อนสะสมในยางได้อย่างน่าเชื่อถือ
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“การศึกษาเกีย่ วกับการถ่ ายเทความร้ อนโดยการพาของครีบแท่งทรงกระบอก”
อนุสรณ์ สุ ขเกษม : ปริ ญญานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มกราคม 2550
ในงานวิจยั นี้ได้นาเสนอผลของการศึกษาทั้ง การทดลอง และการคานวณเชิงตัวเลขเกี่ยวกับ
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนของกลุ่มครี บทรงกระบอกที่มีปลายค่อยๆ เล็ก
ลง ครี บมีลกั ษณะการเรี ยงตัวแบบเรี ยงแถว และแบบสลับแถว ซึ่ งถูกทดสอบภายใต้สภาวะการให้
ความร้ อนคงที่โดยครี บทาจากอลู มิเนี ยม ซึ่ งในการทดสอบได้ทาการแปรเปลี่ ยนค่าเรย์โนลด์นัม
เบอร์ และค่ าฟลัค ซ ความร้ อนอยู่ใ นช่ วง 1000-9000 และ 0.91-3.64 kW/m2 ในการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขได้ใช้แบบจาลองมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ลกั ษณะการไหล การถ่ายเทความร้อน โดยมีการ
วางกริ ดในระบบแบบไม่เป็ นโครงสร้ าง (Unstructured Grid) ในรู ปแบบ 3 มิติ โดยนาผลที่ได้จาก
การคานวณมาเปรี ยบเที ยบกับผลการทดลอง ซึ่ งพบว่ามี ความสอดคล้องกันดี นอกจากนั้นยังได้
พิจารณาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหล
“การศึ กษาสมบัติของวัสดุฉนวนกันความร้ อนแบบแผ่ นแซนวิชรั งผึง้ ไม้ อัด ด้ วยวิธีการจาลองไฟ
ไนต์ เอลิเมนต์ ”
อานวย เรื องวาริ ศิ ริชัย ต่อสกุล วารุ ณี เปรมานนท์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุ รี
(Journal of Engineering, RMUTT ISSN 1685-2580)
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาการประยุก ต์ใช้แผ่นแซนวิชรั งผึ้งเสริ มแผ่นไม้ส าหรั บใช้เป็ น
โครงสร้ างอาคารทดแทนวัสดุ ก่อสร้างอื่น การเลือกใช้แผ่นไม้อดั เพื่อเสริ มแผ่นแซนวิชรังผึ้งจะใช้
ไม้อดั ที่ ขายตามร้ า นค้าท้องถิ่ นคื อแผ่นไม้อดั จี นแผ่นไม้อดั ยาง และแผ่นไม้อดั สัก การวิเคราะห์
โครงสร้ างใช้การจาลองไฟไนต์เอลิ เมนต์เพื่อทดสอบการถ่ายเทความร้ อนของวัสดุ แซนวิชแต่ละ
ชนิ ด ผลการจาลองไฟไนต์เอลิ เมนต์ พบว่าการเสริ มไม่อดั ในวัสดุสามารถลดปริ มาณการนาความ
ร้อนลงได้ ซึ่ งไม้อดั ทั้งสามชนิ ดที่นามาทดสอบมีค่าการการนาความร้อนใกล้เคียงกัน ผลการจาลอง
ไฟไนต์เอลิ เมนต์ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นส าหรั บ วัส ดุ แซนวิ ช เสริ ม ไม้อดั ยาง ตามล าดับ และมี ค่ า
อุณหภูมิแตกต่างประมาณ 0.1 องศาเซลเซียส
“การจาลองการถ่ ายโอนความร้ อนภายในแผงท่อให้ ความร้ อนโดยระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ”
สมจินต์ พ่วงเจริ ญชัย : วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กันยายน 2554
การวิจยั นี้ เสนอการคานวณเชิ งตัวเลขโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาการกระจาย
อุ ณ หภู มิ ที่ ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ภายในแบบจ าลองของแผงท่ อ ให้ ค วามร้ อ นขนาด 80x282.5x350
มิลลิ เมตร โดยลักษณะของกลุ่มท่อภายในจัดวางเรี ยงแบบแนวเหลื่ อมกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
10 มิลลิเมตร สาหรับการกาหนดเงื่อนไขขอบเขตแก่แบบจาลองนั้น กาหนดให้อุณหภูมิที่ทางเข้ามี
ค่ า เท่ า กับ 20 องศา, 25 องศา 30 องศาและ 35 องศา ตามล าดับ ส่ ว นภายในแบบจาลองก าหนด
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อุ ณหภู มิ ที่ ผิวนอกของแผงท่อให้ค วามร้ อนคงที่ ไ ว้ที่ 50 องศา, 60 องศา, 70 องศาและ 80 องศา
ตามล าดับ ส่ ว นผนัง หุ ้ ม ฉนวนโดยรอบ (ไม่ มี ก ารสู ญ เสี ย ความร้ อน) จากผลการวิ จ ัย จะพบว่า
อุณหภูมิที่แตกต่างกันมากมีผลทาให้เกรเดียนท์ของอุณหภูมิมีค่าสู งขึ้นและลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิภายในแบบจาลองนั้นมีลกั ษณะเพิม่ ขึ้นสู่ ภาวะอิ่มตัว นัน่ คือ ค่าของอุณหภูมิจะมีค่าเพิ่ม
ตามลาดับและมีอตั ราการเพิ่มขึ้ นอย่างสม่ าเสมอและเมื่ อเวลาผ่านไปค่าของอุ ณหภู มิภายในของ
แบบจาลองจะมีค่าคงที่ หลังจากนั้นไม่วา่ จะเพิ่มเวลามากขึ้นเพียงใดก็ตามค่าของอุณหภูมิที่ตาแหน่ง
ต่าง ๆ ภายในแบบจาลองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สั ญลักษณ์ของบริษัท

รู ปที่ 3.1 ภาพสัญลักษณ์บริ ษทั อู่ไทเส็ ง จากัด (มหาชน)
340 หมู่ 4 ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์: 0-3447-2710-1โทรสาร:0-3447-1437
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
รับเหมาก่อสร้างทัว่ ไป,ออกแบบก่อสร้างโรงกลัน่ สุ รา, แอลกฮอล์ กลัน่ Ethanol
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั มหาชนจากัด ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008
3.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง วิศวกรการด้านเทคนิ ค (technical engineering) หน้าที่ วางแผน ออกแบบ และ
ปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาและต้นทุนในการผลิตลดลง
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา : คุณ ประพัฒน์ พูนขะโร
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ ม ปฏิ บ ัติ ง านตั้ง แต่ ว นั ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ถึ ง วัน ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 รวม
ระยะเวลา
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้ อมูลความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน หัวหน้าและวิศวกรที่รับผิดชอบในส่ วนงานพบว่ายังไม่มีการ
คานวณอุณหภูมิภายในตูร้ ับส่ งสัญญาณโดยละเอียด
สถานทีต่ ้งั :
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3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิ และดัดแปลงวัสดุที่ใช้เป็ น
ฉนวนกันความร้อนของตูร้ ับส่ งสัญญาณได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ใช้ โฟมโพลียรู ี เทน(PU)
กับ ส่ วนที่ใช้โฟมโพลียูรีเทนร่ วมกับโฟมโพลีสไตรี น (PS) ในการทาผนังตู ร้ ับส่ งสัญญาณ สาหรับ
ผลที่ได้จากทั้งสองส่ วนจะถูกแสดงผลออกมาในรู ปผลจากการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปและ
นาผลมาแสดงใน ลักษณะของตาราง
ตูร้ ับส่ งสัญญาณ ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กโทนิ คต่างๆ ที่มีราคาสู ง อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้
ทนความร้อนสู งไม่ได้ ถ้ามีความร้อนไหลผ่านเข้ามาภายในตู ้ อาจทาให้อุปกรณ์ต่างๆภายในได้รับ
ความเสี ย หายได้ จึ งจาเป็ นต้องเลื อกวัสดุ ที่มีการนาความร้ อนที่ ต่ า มาช่ วยในการสร้ า งผนังหนัง
ตูร้ ั บส่ งสัญญาณ เพื่อลดความร้ อนที่ ไหลผ่าน ในผนังตู ร้ ับส่ งสัญญาณจะประกอบด้วย เหล็กชุ บ
สังกะสี โฟมโพลียรู ี เทน เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ ในแต่ละวัสดุจะมีการนาความร้อนที่ต่างกัน

รู ปที่ 3.2 แบบภาพตูร้ ับส่ งสัญญาณ ขนาด 4 เมตร x 8 เมตร

รู ปที่ 3.3 ภาพตูร้ ับส่ งสัญญาณ ขนาด 4 เมตร x 8 เมตร
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รู ปที่ 3.4 เหล็กชุบสังกะสี 0.5 มิลลิเมตร K=75 W/MK

รู ปที่ 3.5 โพลีสไตรี นโฟม (PS) 40 มิลลิเมตร K=0.0132 W/MK

รู ปที่ 3.6 โพลียรู ี เทนโฟม(PU) 40 มิลลิเมตร K=0.026 W/MK

รู ปที่ 3.7 เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์บอนด์ 0.5 มิลลิเมตร. K=80 W/MK
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ตารางที่ 3.1 ราคาของวัสดุที่นามาประกอบผนังตู้รับส่ งสั ญญาณ
วัสดุ
เหล็กชุบสังกะสี 1220x2440x0.5mm.
โฟมโพลียรู ี เทน 1000x1000mm.
โฟมโพลีสไตรี น 1000x1000mm.
เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์บอนด์ 1220x2440x0.5mm.

ราคา(บาท)
4600
315
127
2500

Precal United steel work CO.,LTD 07/03/60
3.7.3. การหาความร้ อนผ่านผนังตู้รับส่ งสั ญญาณ
3.7.3.1 การศึกษาคุณลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผ่ นโพลียูรีเทนโฟม
กาหนดให้แผ่นโฟมมีขนาด ตารางเซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร อุณหภูมิที่ผา่ นผิวสัมผัส
60องศา ที่สภาพอากาศลมอยูน่ ิ่ง เมื่อสภาพอากาศอยูน่ ิ่งจึงกาหนดให้ อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient
Temperature) 313 เคลวิล (ประมาณ40องศา)

รู ปที่ 3.8 ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
เนื่ องจากมีผนังอยู่ 3 ชั้นจะแบ่งพื้นผิวได้ 4 ส่ วนคือ พื้นผิวบนสุ ดเหล็กชุ บสังกะสี พื้นผิว
ระหว่างเหล็กชุ บสังกะสี กบั โฟมโพลี ยูรีเทน พื้นผิวระหว่างโพลี ยูรีเทนกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์
บอนด์ และ พื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะทาการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
แต่ละพื้นผิว ในช่วงเวลาที่ 60 – 120 นาที

19

รู ปที่ 3.9 ภาพประกอบการใสค่าของวัสดุของผนังก่อนทาแบบจาลอง
เนื่องจากแผ่นโฟมโพลียรู ี เทนเป็ นฉนวนกันความร้อนอยูแ่ ล้ว แต่ราคาของแผ่นโฟมโพลียูรี
เทนค่ อนข้า งสู ง เมื่ อเที ย บกับ ฉนวนกันความร้ อ นชนิ ด อื่ น เช่ น โฟมโพลี ส ไตรี น ซึ่ ง มี ล ัก ษณะ
คล้ายกัน คุณสมบัติคล้ายกัน แต่ราคาแตกต่างกัน จึงใช้โฟมโพลีสไตรี นเข้ามาผสมในการใช้ทาเป็ น
ฉนวนกันความร้อนเพื่อลดต้นทุนในการทาผนัง
คุณสมบัติทวั่ ไปของโฟมโพลีสไตรี น เบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี เป็ นฉนวนความร้อนได้
ดี ป้ องกันการผ่านของเสี ยง ราคาถูก
คุณสมบัติทวั่ ไปโฟมโพลี ยูรีเทน เบา สามารถรั บน้ าหนักได้ดี เป็ นฉนวนความร้ อนได้ดี
ป้ องกันการผ่านของเสี ยง ไม่ติดไฟ
3.7.3.2 การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของอุ ณ หภู มิ ข องแผ่ น โพลี ยู รี เ ทนโฟมร่ วมกั บ
โพลีสไตรีนโฟม
โฟมโพลีสไตรี นเกิดการลามไฟจึงให้มีโฟมโพลียูรีเทนซึ่ งไม่ลามไฟให้ประกบบนและล่าง
ให้โฟมโพลี ส ไตรี นอยู่ตรงกลาง แผ่นโฟมจาลองขนาด 30  30 ตารางเมตร มี ความหนาที่ 41
มิลลิเมตร

รู ปที่ 3.10 ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่แผ่นโพลียรู ี เทนโฟมร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟม
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ใช้แผ่นโฟมโพลีสไตรี นใส่ ตรงกลางของโฟมโพลียูรีเทนถ้าแบ่งเป็ นชั้นจะได้ 5 ชั้นเหล็ก
ชุ บ สัง กะสี 0.5 มิ ล ลิ เมตร โพลี ยูรีเ ทน10มิ ล ลิ เ มตร โพลี ส ไตรี น 20 มิ ล ลิ เ มตร โพลี ยูรี เทน 10
มิลลิเมตร และเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ 0.5 มิลลิเมตร จากนั้นทาการจาลองด้วยโปรแกรมโดย
ใส่ ค่าที่พ้ืนผิวสัมผัสของโฟมมีอุณหภูมิที่ 60 องศา และมีกระพาความร้อนออกสู่ บรรกาศโดยการใส่
ค่าการพาความร้อน 5W / m2 K โดยสภาพอากาศโดยรอบประมาณที่ 313 เคลวิล

รู ปที่ 3.11 ภาพประกอบการใสค่าของวัสดุของผนังก่อนทาแบบจาลอง
3.7.4 จัดทาเอกสารเสนอพนักงานทีป่ รึกษา
เสนอตัวอย่างโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอข้อเสนอแนะเพิม่ เติม สาหรับใช้ในการ
คานวณความร้อนในตูร้ ับส่ งสัญญาณ
3.7.5 ปรับปรุ งระบบ
นาข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ปรึ กษามาใช้ในการทาผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณ
3.7.6 จัดทาเอกสารโครงงาน
จัดทาเอกสารโครงงานส่ งให้บริ ษทั และมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
และปรับปรุ งตูร้ ับส่ งสัญญาณ
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ม.ค.60
ก.พ.60
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการและ
ศึกษาข้อมูลของโครงการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. ทศสอบและสรุ ปผล
5. จัดทาเอกสารโครงงาน

มี.ค.60

เม.ย.60
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล Canon Digital Camera Ixus 185
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Acer Aspire E5-575G-73WK (NX.GDWST.003) i7-6500
4GB/1TB/GT 940MX 2GB/15.6" LINUX
3. โปรแกรม Microsoft office 2016
4. เครื่ องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิ โอ fx-5800P
5. โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ศึกษาคุณลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผ่ นโพลียูรีเทนโฟม

รู ปที่ 4.1 ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม

รู ปที่ 4.2 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณในสภวะไม่สม่าเสมอ
4.1.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟมต่ อหน่ วยของเวลา
เนื่ องจากมีผนังอยู่ 3 ชั้นจะแบ่งพื้นผิวได้ 4 ส่ วนคือ พื้นผิวบนสุ ดเหล็กชุ บสังกะสี พื้นผิว
ระหว่างเหล็กชุ บสังกะสี กบั โฟมโพลี ยูรีเทน พื้นผิวระหว่างโพลี ยูรีเทนกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์
บอนด์ และ พื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะทาการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
แต่ละพื้นผิว ในช่วงเวลาที่ 60 – 120 นาที
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รู ปที่ 4.3 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณในสภาวะไม่สม่าเสมอที่ใช้
โพลียรู ี เทนโฟมต่อหน่วยของเวลา

รู ปที่ 4.4 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวบนเหล็กชุบสังกะสี
พื้นผิวจุดที่ 1 พื้นผิวบนเหล็กชุ บสังกะสี จากกราฟจะเห็นได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะ
สู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที (1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 38.9องศา เมื่ อเวลาผ่านไปจนถึ ง 7200
วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 53.5 องศา
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รู ปที่ 4.5 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้นื ผิวบนเหล็กชุบสังกะสี กบั โฟมโพลียรู ี เทน
พื้นผิวจุดที่ 2 เหล็กชุ บสังกะสี กบั โฟมโพลี ยูรีเทน จากกราฟจะเห็ นได้ว่าเมื่ อเวลาผ่านไป
อุ ณ หภู มิ จะสู งขึ้ นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที (1ชัวโมง) จะมี อุณ หภู มิอยู่ที่ 39 องศา เมื่ อเวลาผ่านไป
จนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 53.5 องศา

รู ปที่ 4.6 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้นื ผิวโพลียรู ี เทนโฟมกับเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์
พื้นผิวจุดที่ 3 โพลี ยูรีเทนโฟมกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์ บอนด์ จากกราฟจะเห็ นได้ว่าเมื่ อ
เวลาผ่านไปอุณหภูมิจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 34 องศา เมื่อเวลา
ผ่านไปจนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 47.1 องศา
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รู ปที่ 4.7 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้นื ผิวพื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์บอนด์
พื้นผิวจุดที่ 4 เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จากกราฟจะเห็นได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิ
จะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 34 องศา เมื่อเวลาผ่านไปจนถึ ง 7200
วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 47.1 องศา
จากกราฟการกระจายตัวพบว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนไปความร้อนจะเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากอะตอม
รวมตัวกันเป็ นโมเลกุล การเคลื่ อนที่ ของอะตอม หรื อการสั่นของโมเลกุล ทาให้เกิ ดรู ปแบบของ
พลังงานจลน์ ซึ่ งเรี ยกว่า ความร้อน ซึ่ งจากพลังงานทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นจากการเคลื่ อนที่ ของอะตอม
หรื อโมเลกุลทั้งหมดของสสารทาให้เกิ ดการเก็บความร้ อนไว้ในผนัง จนเวลาผ่านไปจนอุณหภู มิ
ของผนังไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลา
4.1.2 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟมในสภาวะสม่าเสมอ

รู ปที่ 4.8 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ในสภาวะสม่าเสมอ
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อุณหภูมิที่จุดๆ หนึ่ งในวัตถุ ไม่เปลี่ ยนแปลงกับเวลา สภาวะสม่ าเสมอจะเกิ ดขึ้นในกรณี ที่
วัตถุได้รับการถ่ายเทความร้อน มาเป็ นเวลานานพอสมควร จนอุณหภูมิในวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง การ
นาความร้อนผ่านผนังราบที่ต่อแบบอนุ กรม คือ ความร้อนไหลผ่านผนังที่ซ้อนกันหลายขั้นโดยการ
นาความร้อน ในกรณี ที่สภาวะต่างๆคงที่ อัตราความร้อนที่ไหลผ่านแต่ล่ะชั้น ของผนังจะมีค่าเท่ากัน
ทั้งๆ ที่ความลาดชันของอุณหภูมิในผนังแต่ล่ะชั้นมีความแตกต่างกัน
จากภาพการกระจายตัวของอุณหภูมิ จะเห็ นได้วา่ กลไกที่ทาให้เกิดการเคลื่ อนที่ของความ
ร้อนนั้น เกิดจากผลรวมของการนาความร้อน การสะสมพลังงาน เมื่อสภาวะสม่าเสมอ ความร้อน
ของแผ่น มีแนวโน้มว่าจะลดลงจากอุณหภูมิปกติ จะเห็นได้วา่ ได้รับอุณหภูมิ 60 องศา การมีการพา
ความร้ อ นของอากาศอยู่ที่ (5W / m2k ) และลดลงเรื่ อ ยๆมาเป็ นสี ฟ้ า และสี น้ าเงิ น ตามล าดับ
เนื่ อ งจากแผ่น โพลี ยูรีเทนโฟมเป็ นฉนวนกัน ความร้ อ น เพราะมี ค่ าการน าความร้ อ น(Thermal
Conductivity) อยูป่ ระมาณที่ 0.026 W/mK

รู ปที่ 4.9 กราฟการกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ในสภาวะสม่าเสมอ
จากกราฟรู ปที่ 4.9 จะเห็นได้วา่ จากจุดที่1(Node 40) ตาแหน่งของจุดคือผิวเหล็กชุบสังกะสี
จะมี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ 60 องศา และมาจุ ด ที่ 2 (Node1) ต าแหน่ ง ของจุ ด คื อ เหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี กั บ
โพลียรู ี เทนโฟมก็ยงั มีอุณหภูมิที่ 60 องศา เนื่องจากเหล็กมีค่าการนาความร้อนที่สูงมาก ค่าของความ
ร้อนก็เลยไม่เปลี่ยนตาม จุดที่3(Node4719) ตาแหน่งของจุดคือโพลียูรีเทนโฟมกับเหล็กเคลือบสี คลั
เลอร์ บอนด์ความร้ อนจะลดลงเป็ นอย่างมากเหลื อ 51.3 องศา เนื่ องจากแผ่นโพลี ยูรีเทนโฟมมีการ
การนาความร้อนที่ต่า และจุดที่4 (Node4680)ตาแหน่ งของจุดคือเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะมี
อุณหภู มิอยู่ที่ 51.3 องศา เนื่ องจากเหล็กมี ค่าการนาความร้ อนที่ สู งมาก ค่าของความร้ อนก็เลยไม่
เปลี่ยนตาม
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4.1.3 ความลาดชั นของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟม
การถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน เป็ นการถ่ายเทความร้อน ตัวกลางทึบแสง เมื่อมี
ความลาดชันของอุณหภู มิ การถ่ ายเทความร้ อนด้วยการนา อัตราการถ่ ายเทความร้ อนโดยการนา
ความร้ อนจะเป็ นสัดส่ วน กับค่าความลาดชันของอุณหภูมิ (Temperature Gradient ) คู ณกับพื้นที่ A
ที่ความร้อนไหลผ่าน

รู ปที่ 4.10 ความลาดชันของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
จากภาพความลาดชันของอุณหภูมิ จะเห็นได้วา่ พื้นผิวจุดที่ 1กับ2 ตาแหน่งจุดคือเหล็กชุ บ
สังกะสี กบั เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์จะเป็ นสี นาเงินหมายความว่า มีอตั ราการลดลงของอุณหภูมิ
ตั้งแต่ 0.0 องศาต่อเซนติเมตร ถึ ง 1.8 องศาต่อเซนติเมตรเพราะมีค่าการนาความร้อนเป็ นของโลหะ
ซึ่ งมีค่าสู ง ความลาดชันของอุณหภูมิก็เลยต่า จุดที่ 2กับ3 ตาแหน่ งจุดคือเหล็กชุ บสังกะสี กบั โพลียูรี
เทนโฟมและโพลียูรีเทนโฟมกับเหล็กเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะมีสีแดงหมายความว่ามีอตั รา
การลดลงของอุณหภูมิต้ งั แต่ 20.1 องศาต่อเซนติเมตร ถึง 21.9 องศาต่อเซนติเมตร เพราะมีค่าการนา
ความร้อนของโพลียเู ทนรี นโฟมซึ่ งมีค่าที่ต่าจึงเกิดความลาดชันขึ้น
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4.2 ศึกษาคุณลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผ่ นโพลียูรีเทนโฟมทีใ่ ช้ ร่วมกับ
โพลีสไตรีนโฟม

รู ปที่ 4.11 ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟมที่ใช้ร่วมกับโพลีสไตรี นโฟม

รู ปที่ 4.12 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟมที่ใช้
ร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟมในสภาวะไม่สม่าเสมอ
ใช้แผ่นโฟมโพลีสไตรี นใส่ ตรงกลางของโฟมโพลียูรีเทนถ้าแบ่งเป็ นชั้นจะได้ 5 ชั้นเหล็ก
ชุ บ สั ง กะสี 0.5 มิ ล ลิ เมตร โพลี ยูรีเทน10มิ ล ลิ เมตร โพลี ส ไตรี น 20 มิ ล ลิ เมตร โพลี ยูรี เทน 10
มิลลิเมตร และเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ 0.5 มิลลิเมตร ในผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณนี้ จะเปลี่ยนแผ่น
โฟมโพลียรู ี เทนให้มีโฟมโพลีสไตรี นผสมด้วยดังนั้น วัสดุที่ไม่เปลี่ยนก็จะเป็ นแผ่นเหล็กชุ บสังกะสี
กับ เหล็ก เคลื อบสี คลั เลอร์ บอนด์ ท าการวิเคราะห์ ผ นังตู ้รับ ส่ งสั ญ ญาณที่ ใช้โฟมโพลี ยูรีเทนร่ วม
กับโฟมโพลีสไตรี นด้วยการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังนี้
4.2.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟมร่ วมกับ
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โพลีสไตรีนโฟมต่ อหน่ วยของเวลา
เนื่ องจากมีผนังอยู่ 5 ชั้นจะแบ่งพื้นผิวได้ 6 ส่ วนคือ พื้นผิวบนสุ ดเหล็กชุ บสังกะสี พื้นผิว
ระหว่างเหล็กชุ บสังกะสี กบั โฟมโพลียูรีเทน พื้นผิวระหว่างโพลียูรีเทนกับโฟมโพลีสไตรี น พื้นผิว
ระหว่างโฟมโพลี สไตรี นกับโฟมโพลี ยูรีเทน พื้นผิวระหว่างโพลี ยูรีเทนกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์
บอนด์ และ พื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะทาการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
แต่ละพื้นผิว ในช่วงเวลาที่ 1 ชัว่ โมงถึง 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.13 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณในสภาวะไม่สม่าเสมอ
ที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟมร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟมต่อหน่วยของเวลา
จากรู ปที่ 4.13 พบว่าอุณหภูมิที่พ้ืนผิวแต่ละจุด จะบอกเป็ นสี อย่างจุดที่ 1 ตาแหน่งจุดเหล็ก
ชุบสังกะสี จะเป็ นสี แดงมีความร้อนอยูท่ ี่ 39.5 องศา จุดที่ 2 ตาแหน่งจุดเหล็กชุบสังกะสี กบั โพลียรู ี เท
นโฟมจะเป็ นสี ส้มมีความร้อนอยูท่ ี่ 38.4 ถึง 39.0 องศา จุดที่ 3 ตาแหน่งจุดโพลียรู ี เทนโฟมกับโพลีส
ไตรี นโฟมจะเป็ นสี เขียวมีความร้อนอยูท่ ี่ 35.8 ถึง 37.4 องศา จุดที่ 4 ตาแหน่งจุดโพลีสไตรี นโฟมกับ
โพลียูรีเทนโฟมจะเป็ นสี ฟ้ามีความร้อนอยูท่ ี่ 34.8 ถึง 35.3 องศา จุดที่ 5 ตาแหน่งจุดโพลียูรีเทนโฟม
กับเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์จะเป็ นสี น้ าเงินอ่อนมีความร้อนอยูท่ ี่ 33.8 ถึง 34.3 องศา และจุดที่ 5
ตาแหน่งจุดเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์บอนด์จะมีความร้อนอยูท่ ี่ 33.3 องศา
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รู ปที่ 4.14 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวบนเหล็กชุบสังกะสี
พื้นผิวจุดที่ 1 พื้นผิวบนเหล็กชุ บสังกะสี จากกราฟจะเห็นได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะ
สู งขึ้ นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที (1ชัวโมง) จะมี อุณหภู มิอยู่ที่ 39 องศา เมื่ อเวลาผ่านไปจนถึ ง 7200
วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 53.5 องศา

รู ปที่ 4.15 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวบนเหล็กชุบสังกะสี กบั โพลียรู ี เทนโฟม
พื้นผิวจุดที่ 2 เหล็กชุบสังกะสี กบั โพลียรู ี เทนโฟม จากกราฟจะเห็นได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไป
อุณหภูมิจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 39 องศา เมื่อเวลาผ่านไป
จนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 53.5 องศา
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รู ปที่ 4.16 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวโพลียรู ี เทนโฟมกับโพลีสไตรี นโฟม
พื้นผิวจุดที่ 3 โฟมโพลียรู ี เทนกับโฟมโพลีสไตรี นจากกราฟจะเห็นได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไป
อุณหภูมิจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 38.5 องศา เมื่อเวลาผ่านไป
จนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 52.5 องศา

รู ปที่ 4.17 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวโพลีสไตรี นโฟมกับโพลียรู ี เทนโฟม
พื้นผิวจุดที่ 4 โพลีสไตรี นโฟมกับโพลียูรีเทนโฟม จากกราฟจะเห็ นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป
อุณหภู มิจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมี อุณหภู มิอยู่ที่ 34.2 องศา เมื่อเวลาผ่านไป
จนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 47.7 องศา
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รู ปที่ 4.18 การกระจายตัวของอุณหภูมิโพลียรู ี เทนโฟมกับเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์
พื้นผิวจุดที่ 5 โพลี ยูรีเทนโฟมกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์ บอนด์จากกราฟจะเห็ นได้ว่าเมื่ อ
เวลาผ่านไปอุณหภูมิจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 33.1 องศา เมื่อ
เวลาผ่านไปจนถึง 7200 วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 46.1 องศา

รู ปที่ 4.19 การกระจายตัวของอุณหภูมิพ้ืนผิวพื้นผิวชั้นล่างเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์
พื้ นผิวจุ ดที่ 6 เคลื อบสี ค ลั เลอร์ บอนด์จากกราฟจะเห็ นได้ว่าเมื่ อเวลาผ่านไปอุ ณหภู มิจะ
สู งขึ้นเรื่ อยๆ จาก 3600 วินาที(1ชัวโมง) จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 33.1 องศา เมื่อเวลาผ่านไปจนถึ ง 7200
วินาที(2ชัว่ โมง) จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 46.1 องศา
จากกราฟการกระจายตัวพบว่า เกิดการเคลื่อนที่ของอะตอมจึงทาให้เกิดการเก็บความร้อน
ไว้ในผนังเหมือนกับผนังปรกติ แต่จะมีอุณหภูมิที่ต่ากว่า
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4.2.2 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟมร่ วมกับ
โพลีสไตรีนโฟมในสภาวะสม่าเสมอ

รู ปที่ 4.20 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟมในสภาวะสม่าเสมอ
จากรู ป ที่ 4.20 การกระจายตัว ของอุ ณ หภู มิ โ ฟมผสม พบว่า ความร้ อ นของผนั ง ผสม
แนวโน้มว่าจะลดลง เหมื อนกับผนังปรกติ เนื่ องจากมีฉนวนกันความร้อนเหมื อนกันต่างกันที่ ค่า
การนาความร้อนแผ่นโฟมผสมก็จะมี โฟมโพลีสไตรี นจะอยูป่ ระมาณที่ 0.00136 W/m K และโฟม
โพลียูรีเทนจะอยูท่ ี่ 0.0026 W/m K ซึ่ งต่างจากผนังปรกติที่ใช้โฟมโพลียูรีเทนเพียงอย่างเดียว จะเห็น
ว่าจากจุดสี น้ าเงินคือมีการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ต่าที่สุดแปลว่า โฟมผสมมีค่าการนาความร้อนที่
ต่ากว่าโฟมโพลียูรีเทน ผลจากการจาลองด้วยโปรแกรมก็เลยมีอุณหภูมิไม่สม่าเสมอในตัวโฟมผสม
จะเห็นได้ เมื่อค่าการนาความร้อนไม่ต่างกัน ผลที่ได้จากการจาลองก็เลยไม่ห่างกันมาก ซึ่ งจากภาพ
แล้วเราสามารถใช้โฟมผสมแทนได้โดยดู จากตัวเลขการกระจายตัวของอุณหภูมิดา้ นล่างสุ ด ผนัง
ของโฟมโพลียรู ี เทนจะอยูท่ ี่ 51.239 องศาและโฟมผสมจะมีค่าอยูท่ ี่ 49.842 องศา
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รู ปที่ 4.21 กราฟการกระจายตัวของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ที่ใช้ร่วมกับโพลีสไตรี นโฟมในสภาวะสม่าเสมอ
จากกราฟรู ปที่ 4.21 จะเห็ นได้ว่าจากจุดที่ 1(Node 11300) ตาแหน่ งของจุ ดคื อผิวเหล็กชุ บ
สังกะสี จะมี อุณหภูมิอยู่ที่ 60 องศา และมาจุดที่ 2(Node 8075) ตาแหน่ งของจุดคือเหล็กชุ บสังกะสี
กับโพลียูรีเทนโฟมก็ยงั มีอุณหภูมิที่ 60 องศา เนื่ องจากเหล็กมีค่าการนาความร้อนที่สูงมาก ค่าของ
ความร้ อนก็เลยไม่เปลี่ ยนตาม จุ ดที่ 3(Node 34) ตาแหน่ งของจุดคื อโพลี ยูรีเทนโฟมกับโพลี สไตรี
นโฟมความร้อนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 58.1 องศา เนื่ องจากแผ่นโพลียรู ี เทนโฟมมีการการนาความ
ร้อนที่ต่าแต่มีขนาดที่บางเพียง 1 เซนติเมตร จุดที่4(Node 1)ตาแหน่ งของจุดคือโพลีสไตรี นโฟมกับ
โพลียูรีเทนโฟม จะมีอุณหภู มิอยู่ที่ 51 องศา เนื่ องจากโพลี สไตรี นโฟมมี ค่าการนาความร้ อนที่ ต่ า
มากและมีขนาดที่หนาถึง 2 เซนติเมตร อุณหภูมิเลยลดลงมาต่า จุดที่5(Node 4817)ตาแหน่ งของจุด
คือโพลียูรีเทนโฟมกับเหล็กเคลื อบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะมีอุณหภู มิอยู่ที่ 48.2 องศา องศา เนื่ องจาก
แผ่น โพลี ยูรีเทนโฟมมี ก ารการนาความร้ อนที่ ต่ าแต่ มี ข นาดที่ บ างเพี ย ง 1 เซนติ เมตร ตามจุ ดที่ 6
(Node 14550)ต าแหน่ ง ของจุ ด คื อ เหล็ ก เคลื อ บสี ค ัล เลอร์ บ อนด์ จะมี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ 48.2 องศา
เนื่องจากเหล็กมีค่าการนาความร้อนที่สูงมาก ค่าของความร้อนก็เลยไม่เปลี่ยนตาม
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4.2.3 ความลาดชั นของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่ งสั ญญาณทีใ่ ช้ โพลียูรีเทนโฟมร่ วมกับ
โพลีสไตรีนโฟม

รู ปที่ 4.22 ความลาดชันของอุณหภูมิของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ที่ใช้ร่วมกับโพลีสไตรี นโฟม
จากภาพความลาดชันของอุณหภูมิ จะเห็นได้วา่ พื้นผิวจุดที่ 1 กับ 2 ตาแหน่งจุดคือเหล็กชุ บ
สังกะสี กบั เหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะเป็ นสี นาเงินหมายความว่า มีอตั ราการลดลงของอุณหภูมิ
ตั้งแต่ 0.0 องศาต่อเซนติเมตร ถึ ง 3.0 องศาต่อเซนติเมตรเพราะมีค่าการนาความร้อนเป็ นของโลหะ
ซึ่ งมีค่าสู ง ความลาดชันของอุณหภูมิก็เลยต่า พื้นผิวจุดที่ 2 กับ 3 ตาแหน่งจุดคือเหล็กชุบสังกะสี กบั
โพลียูรีเทนโฟมและโพลียูรีเทนโฟมกับเหล็กเหล็กเคลือบสี คลั เลอร์ บอนด์ จะมีสีเขียวหมายความว่า
มีอตั ราการลดลงของอุณหภูมิต้ งั แต่ 18.0 องศาต่อเซนติเมตร ถึง 21.0 องศาต่อเซนติเมตรเพราะมีค่า
การน าความร้ อนของโพลี ยูเทนรี น โฟมซึ่ งมี ค่ า ที่ ต่ าจึ งเกิ ดความลาดชัน ขึ้ น พื้ น ผิวจุ ด ที่ 3 กับ 4
ตาแหน่งจุดคือโพลี ยูรีเทนโฟมกับโพลีสไตรี นโฟมและโพลีสไตรี นโฟมกับโพลียูรีเทนโฟมจะมีสี
แดงหมายความว่า มีอตั ราการลดลงของอุณหภูมิต้ งั แต่ 33.0 องศาต่อเซนติเมตร ถึ ง 36.0 องศาต่อ
เซนติเมตร เพราะมีค่าการนาความร้อนของโพลีสไตรี นโฟมซึ่ งมีค่าที่ต่าจึงเกิดความลาดชันขึ้น
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4.3 สรุ ปผลการเปรียบเทียบความร้ อน
4.3.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิสภาวะไม่สม่าสเมอของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณทั้ง 2 แบบ
แบบที่ 1 คือ ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
แบบที่ 2 คือ ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟมร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟม

รู ปที่23 แบบที่ 1
รู ปที่24 แบบที่ 2
4.3.2 การกระจายตัวของอุณหภูมิสภาวะสม่าสเมอของผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณทั้ง 2 แบบ
แบบที่ 1 คือ ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
แบบที่ 2 คือ ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟมร่ วมกับโพลีสไตรี นโฟม

รู ปที่25 แบบที่ 1
รู ปที่26 แบบที่ 2
สรุ ปผลจากตาราง สามารถใช้ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณแบบที่ 2 แทนผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณแบบ
ที่ 1 ได้ เพราะส่ วนที่นามาใส่ ในชั้นกลางเป็ นโฟมโพลีสไตรี นซึ่ งสามารถกันความร้อนได้ดีกว่าใน
ทั้ง 2 สภาวะ ในสภาวะไม่สม่าเสมอใน 1 ชัว่ โมงแบบที่ 1 จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ประมาณ 33 องศา ส่ วน
แบบที่ 2จะมี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ที่ ป ระมาณ 34 องศา ในสภาวะสม่ าเสมอแบบที่ 1 จะมี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ที่
ประมาณ 49 องศา ส่ วนแบบที่ 2 จะมี อุณหภูมิอยู่ที่ ประมาณ 51 องศา และผนังตู ร้ ับส่ งสัญญาณ
แบบที่ 1 มีโฟมโพลียูรีเทนล้อมรอบทาให้ สามารถป้ องกันการลามของไฟได้อีกด้วย ซึ่ งถื อว่าเป็ น
การลดต้นทุนในการผลิ ต ป้ องกันอุ ติเหตุจากไฟและสามารถลดอุ ณหภู มิที่ไหลผ่านผนังตู ร้ ั บส่ ง
สัญญาณได้อีกด้วย

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
ในรายงานเล่มนี้ ได้ศึกษาแล้วนาผลมาคานวณหาตัวแปรที่ตอ้ งการ ซึ่ งผลที่ได้มาเสนอใน
ลักษณะของผลของการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปและใส่ ในตารางเพื่อทาการเปรี ยบเทียบ
ผลจากการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ช่ วยคานวณความร้ อนของผนังตู ร้ ั บ ส่ งสั ญญาณพบว่า
สามารถใช้ผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณที่ใช้โฟมโพลียูรีเทนร่ วมกับโฟมโพลี สไตรี นได้ แทนผนังปรกติที่
ใช้โฟมโพลียูรีเทนได้เพียงอย่างเดียว เพราะส่ วนที่นามาผสมเป็ นโฟมโพลีสไตรี นและสามารถกัน
ความร้อนได้ดีกว่าในทั้ง 2 สภาวะ ในสภาวะไม่สม่าเสมอภายใน 1 ชัว่ โมงผนังที่ใช้โพลียรู ี เทนโฟม
ร่ วมกับโพลี สไตรี นโฟมจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 33 องศา ส่ วนผนังที่ ใช้โพลี ยูรีเทนเพียงอย่าง
เดียวจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 34 องศา ในสภาวะสม่าเสมอ ผนังที่ใช้โพลี ยูรีเทนโฟมร่ วมกับโพ
ลี ส ไตรี นโฟมจะมี อุณหภู มิอยู่ที่ประมาณ 49 องศา ส่ วนผนังที่ใช้โพลี ยูรีเทนเพียงอย่างเดี ยวจะมี
อุ ณ หภู มิ อ ยู่ที่ ประมาณ 51 องศา และในผนังที่ น ามาประกบมี โฟมโพลี ยูรีเทนล้อมรอบท าให้
สามารถป้ องกันการลามของไฟได้อีกด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นการลดต้นทุนในการผลิต ป้ องกันอุติเหตุจาก
ไฟและสามารถลดอุณหภูมิที่ไหลผ่านผนังตูร้ ับส่ งสัญญาณได้อีกด้วย และสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิ ตและได้อีกด้วยซึ่ งราคาโฟมโพลี ยูรีเทนจะอยู่ที่ 315 บาทต่อตารางเมตร และ โฟมผสมจะอยู่ที่
184 บาทต่อตารางเมตร สามารถลดต้นทุนในการผลิต 131 บาทต่อตารางเมตร
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
คณะผู จ้ ัด ท ายัง ขาดความรู ้ เกี่ ย วกับ อุ ณ หภู มิ แ ละไม่ ค่ อยเข้าใจเกี่ ย วกับ วัส ดุ ท าให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานค่อนข้างช้า และ อาจเกิดการทางานผิดพลาดได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรใช้ โฟมโพลี ยูรีเทนร่ วมกับ โฟมโพลี สไตรี น ในการสร้ างผนังตู ร้ ั บ ส่ งสั ญ ญาณ โดย
คานึงถึงค่าการนาความร้อนเป็ นหลัก
ควรศึกษาข้อมูลในการดาเนิ นการให้มากกว่านี้ ก่อนปฏิ บตั ิงาน เพื่อความรวดเร็ วในการ
ดาเนินการ
5.4 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่มากยิง่ ขึ้น
- ฝึ กทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ
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5.4.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
-การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล มี ก ารจ ากัด เฉพาะพนั ก งานที่ เกี่ ย วข้อ งเท่ า นั้น เนื่ อ งจากเป็ น
ความลับของทางบริ ษทั
- ใช้เวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์นานเกินไป และกระบวนการผลิตที่ไม่เป็ นระเบียบ
ทาให้เสี ยทั้ง เวลาและค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงค่ าการนาความร้ อนของวัสดุ
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ตาราง การนาความร้อนของวัสดุทวั่ ไป 5
Material
Conductivity(W/MK)
Air
0.03
Water
0.60
Aluminum
204
Gold
320
Iron
73
Silicon
126
Copper
386
Glass
0.9
Stainless Steel
16.5
Silver
419
PVC
0.19
Zinc steel
112.2
Color bond steel
80
Polyurethane Foam
0.026
Polystyrene Foam
0.0132
From E.R.G. Eckert and R.M. Drake, Analysis of Heat Mass Transfer, McGraw-Hill,
New York, 1972
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ตารางโลหะ 5
Metal
Brass70% Cu,30% Zn
German silver 62%Cu, 15%Ni, 22%Zn
Constantan 60%Cu, 40%Ni,
Iron
Pure
Wrought iron,0.5%C
Steel
(C max = 1.5%)
Carbon steel
C = 0.5%
1.0%
1.5%
Nickel steel
Ni = 0%
20%
40%
80%
Inver 36%Ni
Chrome steel
Cr = 0%
1%
5%
20%
Cr-Ni(chrome-nickel)
15%Cr, 10%Ni
18%Cr, 8%Ni(V2A)
20%Cr, 15%Ni
25%Cr, 20%Ni

Conductivity(W/MK)
111
24.9
22.7
73
59

54
43
36
73
19
10
35
10.7
73
61
40
22
19
16.3
15.1
12.8
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Metal
Tungsten steel
W = 0%
1%
5%
10%
Lead
Magnesium
Pure
Mg-Al (electrolytic) 6-8%Al, 1-2%Zn
Molybdenum
Nickel
Pure (99.9%)
Ni-Cr
90%Ni, 10%Cr
80%Ni, 20%Cr
Silver
Purest
Pure
Tin pure
Tungsten
Uranium
Zinc Pure

Conductivity(W/MK)
73
66
54
48
35
171
66
123
90
17
12.6
419
407
64
163
27.6
112.2

From E.R.G. Eckert and R.M. Drake, Analysis of Heat Mass Transfer, McGraw-Hill,
New York, 1972
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างการคานวณ
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Polyurethane
หาความแตกต่างอุณหภูมิ
อุณหภูมิภายนอก
อุณหภูมิบนพื้นผิวAluzing
อุณหภูมิผิวภายในตัวตู ้
T

= 40C
= 60C
= 25C

 T2  T3  60 C  25 C

 T



35 C

หาค่าต้านทานความร้อน
R



R Ceramic



RZinc steel



RPU Foam



RColor bond steel 

t
K
0.00025
M
5
9.89 10
W / MC
0.001
M
221
W / MC 
0.04
M
0.026
W / MC 
0.0005
M
80
W / MC 

 2.5278 W / M 2C 
 0.000025 W / M 2C 
 1.538 W / M 2C 
 0.00000625 W / M 2C 

หา สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน
U



1
RTotal



RCeramic Coat  RZine Steel

1
 RPU Foam  RColor Bond Steel
1



2.5278  8.91106   1.538   6.25 106 



0.246 W / M 2C 

หา อัตราการไหลผ่านของความร้อน
Q




Q 

UAT

0.246W / M 2C  1.0 M 2  35 C 
8.61 W WATT 
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Polystyrene
หาความแตกต่างอุณหภูมิ
อุณหภูมิภายนอก
อุณหภูมิบนพื้นผิวAluzing
อุณหภูมิผิวภายในตัวตู ้
T

= 40C
= 60C
= 25C

 T2  T3  60 C  25 C

 T



35 C

หาค่าต้านทานความร้อน
R



RCeramic



RZinc steel



RPS Foam



RColor bond steel



t
K
0.00025
M
5
9.89 10 W / MC 
0.002
M
112.2
W / MC 
0.04
M
0.0132
W / MC 
0.0005
M
80
W / MC 

 2.5278W / M 2C 
 8.91106 W / M 2C 
 3.03W / M 2C 
 6.25 106 W / M 2C 

หา สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน
U 

1
1

Rtotal
RCeramic  RZinc steel  RPS foam  RColer bond steel
1

6
2.5278  8.9110   3.03   6.25 106 
 0.171W / M 2C 

หา อัตราการไหลผ่านของความร้อน
Q  UAT
 0.171W / M 2C  1.0 M 2  35 C 
Q = 5.985 Watt
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อภิธานศัพท์
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รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
A = พื้นที่ผวิ ในการถายเทความร้อน
Cp = ความร้อนจาเพาะที่ความดันคงที่
E = สมการอนรุ ักษ์พลังงาน
f = สัมประสิ ทธิ์ ของความเสี ยดทาน
g = ความเร่ งอันเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
h = สมประสัทธิ์ ของการถายเทความร้อน
I
= ค่าความเข้มของการปั่ นป่ วน
K = พลังงานที่เกิดจากการปั่ นป่ วนของการไหล
k
= ค่าการนาความร้อน
L
= ค่าคุณลักษณะความยาว
m = อัตราการไหลของมวลของของไหล
Nu = ค่านัสเซลท์นมั เบอร์
Pr = ตัวเลขแพรนเติล
Q = อัตราการถ่ายเทความร้อน
q
= อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพืนที่
Re = ค่าเรย์โนลด์นมั เบอร์
T
= อุณหภูมิ
V = ปริ มาตรการแลกเปลี่ยนความร้อน
S
= พื้นผิวที่ประกอบไปด้วย Sh กับ Sg
q
= ค่าฟลัก๊ ซ์การถ่ายเทความร้อน
qn
= ฟลักซ์ที่ผา่ นเข้าที่พ้ืนผิวด้านนอก
dT/dx = อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในทิศทาง x
a
= อัตราเร่ งทางความร้อน
B
= สัมประสิ ทธิ์ การขยายตัว
D
= เกรเดียนท์อุณหภูมิ
dT
dx
T

ds

= เกรเดียนท์อุณหภูมิในแนวแกน x มีหน่วยเป็ นเคลวิลต่อเมตร
= การไหลของอุณหภูมิ
= อนุพนั ธ์พ้ืนผิว
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สัญลักษณ์ภาษากรี ก
∞u = ความเร็ วฟรี สตรี ม
v = ความหนืดจลน์ศาสตร์
μ = ความหนืดพลศาสตร์
ρ = ความหนาแน่น
ε = การกระจายของพลังงานที่เกิดขึ้น
Δ = ค่าการเปลี่ยนแปลง
η = ประสิ ทธิภาพ
∞ = ตัวแปรการไหลของอากาศ
β = สัมประสิ ทธิ์ การขยายตัว
α = ค่าการแผ่กระจายความร้อน
τ = ความเค้นแรงเฉือน (Shear stress)
 = ขอบเขตล่าง(Lower Bound)
ตัวกากับล่าง
cond = การนาความร้อน
conv = การพาความร้อน
elec = ไฟฟ้า
out = ทางออก
in = ทางเข้า
S h = ปริ มาตรของวัตถุ 1
S g = ปริ มาตรของวัตถุ 2
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