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ระบบระบายความร้ อนแบบทรานสไปเรชั่นโดยใช้ วสั ดุพรุนเซลลูลาร์ เปิ ด
ชนิดอะลูมินา – คอร์ ดไิ รท์ ทีม่ ีค่าจํานวนรูต่อหนึ่งหน่ วยนิว้ (PPI) เท่ ากับ 6.0
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ั น์ อมตฉายา1, รติภทั ร แสงโชติ1 และ อนุชา กลํา่ น้ อย2

บทคัดย่ อ

การถ่ายเทความร้ อนร่ วมระหว่างการพาและการแผ่รังสี ความร้ อนของระบบระบายความร้ อนแบบทรานส
ไปเรชัน่ โดยใช้วสั ดุพรุ นชนิดเซลลูลาร์เปิ ดในสภาวะคงที่ ได้ถูกทําการศึกษาทั้งการทดลองและการคํานวณด้วยแบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ วัสดุพรุ นที่เลือกใช้ คือ อะลูมินา – คอร์ ดิไรท์ (Alumina-Cordierite, Al-Co) ที่มีค่าความพรุ นและจํานวนรู
ต่อหนึ่ งหน่ วยนิ้ว (PPI) เท่ากับ 0.873 และ 6.0 ตามลําดับ ฟลักซ์การแผ่รังสี (qR) ที่แผ่ไปยังผิวด้านบนของวัสดุพรุ นนั้นอยู่
ในช่วง 0.988 ถึง 16.560 kW/m2 แต่สาํ หรับอากาศที่ป้อนมาจากด้านล่างเข้าสู่ระบบมีค่าความเร็ วในช่วง 0.212 ถึง 1.486 m/s
ซึ่ งในการนําเสนอจะจัดให้อยู่ในรู ปเลขเรย์โนล์ด (Re) จากการศึ กษาพบว่าเมื่อปริ มาณ qR มากขึ้น และ Re หรื อความเร็ ว
อากาศเย็นไหลเข้าระบบลดลง โครงสร้างทางอุณหภูมิของสถานะแก๊สและของแข็งในแผ่นวัสดุพรุ นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
สําหรับค่าประสิ ทธิภาพเชิงอุณหภูมิ (ηT) จะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและเมื่อ Re > 70 จะลู่เข้าสู่ค่าคงที่ซ่ ึงมีค่าประมาณ 97% ส่วน
ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน (ηC) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตาม Re แต่จะสู งขึ้นเมื่อ qR เพิ่มขึ้น ผลการ
เปรี ยบเทียบระหว่างการคํานวณและการทดลองมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
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Transpiration Cooling System using Open-cellular Alumina-Cordierite Porous
Media having Pore Per Inches (PPI) of 6.0
Bundit Krittacom1*, Pipatana Amatachaya1, Ratipat Sangchot1 and Anucha Klamnoi 2

Abstract

Analysis of numerical model and experimental study on steady-state heat transfer characteristics of combined
convection and radiation of the air transpiration cooling system using the open-cellular porous material was investigated.
The Alumina-Cordierite (Al-Co) open - cellular plates, having porosity of 0.873 and pores per inch (PPI) of 6.0, was used
as porous media. The upper surface of porous plate was heated by the heat flux (qR) of incoming radiation varying from
0.988 to 16.560 kW/m2 whereas air injection velocity fed into the lower surface was varied from 0.212 to 1.486 m/s. To
report the results in the paper, the air velocity was rearranged as Reynolds number (Re). From study, the results showed
that the temperature profile of both gas and solid phase increased when qR, increased and Re decreased. The temperature
efficiency (ηT) increased first and then was taken to constant level about of 97% for Re > 70. The conversion efficiency
(ηC) increased slightly with Re but depend strongly with qR. The agreement between theoretical and experiential data was
satisfactory.

Keywords : Transpiration cooling system, Open-cellular porous materials, Raditive heat flux.

1

Development in Technology of Porous Materials Research Laboratory (DITO-Lab), Department of Mechanical Engineering,
Rajamangala University of Technology Isan
2
Department of Mathematics and Applied Statistics, Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan.
*
Corresponding author, E-mail: bundit.kr@rmuti.ac.th and sangchot@gmail.com Received 24 July 2012, Accepted 8 Novemberem 2012

33

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 2 May – August 2013

1. บทนํา

กําบังความร้อน Kubota [4] ได้วิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์
งานบางงานในภาคอุตสาหกรรม หรื อระบบขนส่ งจะมี ของระบบการระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่ ซึ่ งเป็ น
โครงสร้ า งของเครื ่ อ งจัก รหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ต ้อ งทํา งานใน การวิ เ คราะห์ มิ ติ เ ดี ย วภายใต้ส ภาวะไม่ ค งตัว (Unsteady
สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ๆ เช่น เครื่ องจักรที่อยูใ่ กล้เตาหลอม state) โดยระบบระบายความร้อนประกอบด้วย วัสดุพรุ น
เหล็ก ท่อส่งอากาศจากเครื่ องอัดอากาศไปยังอุปกรณ์ใช้ลมที่ สะท้อนรังสี และการจ่ ายอากาศที่ใช้ดูดซับความร้ อนจาก
อยู่ใ กล้ แหล่ ง ความร้ อ นสู ง ใบพัด ของแก๊ สเทอร์ ไ บน์ ปี ก การแผ่รังสี โดยอาศัยการพาความร้อน ผลการคํานวณพบว่า
เครื่ องบิ นบริ เวณใกล้เคียงกับเครื่ องยนต์ การเผาไหม้อย่าง อุณหภูมิท่ีผวิ และการถ่ายเทความร้อนของวัสดุพรุ นทางด้าน
รุ นแรงของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่หวั ฉี ดเชื้อเพลิงในยาน หลัง จะตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ รั ง สี ค วามร้ อ นที ่ต ก
อวกาศ [1-5] เป็ นต้ น โครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ กระทบ เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของของไหล ทําให้อุณหภูมิ
จําเป็ นต้องมีกาํ บังความร้อน (Thermal shield) หรื อระบบ ในวัสดุพรุ นลดลง Maruyama และคณะ [5] ทําการวิเคราะห์
ระบายความร้อน (Cooling system) ที่เพียงพอและเหมาะสม ทางทฤษฎี เกี่ยวกับระบบฉนวนความร้อนที่มีลกั ษณะเป็ น
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายเนื่ องจากอุณหภูมิที่สูง โดยทัว่ ไป เสมือนกําบังความร้อน ในการศึกษาของพวกเขาพบว่าเมื่อมี
การระบายความร้ อ นจากแหล่ ง ความร้ อ นสู ง จะนิ ย มใช้ การให้ความร้อน ความลึกที่ความร้อนสามารถเคลื่อนที่ไป
อากาศหรื อ ของไหลเป็ นสารตั วกลางในการหล่ อเย็ น [1] ในวัสดุได้น้ ันจะไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราการพ่นก๊าซเข้า
ระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่ จะมีอากาศไหล ไป และมี ค่ ามากกว่าในกรณี ที่มีการถ่ายเทความร้ อนเป็ น
ทะลุ ผ่ า นแหล่ ง ความร้ อ นที ่ต ้อ งการระบายตลอดทั่ว ทั้ง แบบการนําความร้อนเพียงอย่างเดี ยว Wang และคณะ [6]
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ โดยเครื่ องจักรแบบนี้ มีโครงสร้าง ทดลองใช้เทคนิ คการสร้างภาพโดยอาศัยคลื่นความร้อนอิน
เป็ นวัสดุ พรุ น ทําให้สามารถระบายความร้อนได้โดยตรง ฟาเรด (Infrared thermal imaging technique; IRTIT) ในการ
ขณะเดี ยวกันเครื่ องจักรที่เ ป็ นวัสดุ พรุ นก็ยงั ทําหน้าที่เป็ น บอกสมรรถนะการระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่น
จากการศึกษาพบว่าความเสถียรของระบบการวัดเกิดขึ้นใน
เสมือนกําบังความร้อนไปในตัว
ระบบการระบายความร้ อนแบบทรานสไปเรชั่น เป็ น วัสดุพรุ นที่ทาํ ด้วยโลหะโครเมี ยม –นิ กเกิ ล ที่มีความพรุ น
เทคนิ คที่รู้จักกันแพร่ หลายและมี ก ารศึ ก ษาอย่างต่อ เนื ่อ ง 21 % Kamiuto และคณะ [7] ได้ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการ
Duwez และ Wheeler [2] เสนอวิธีการส่ งเสริ มการระเหย ทดลองของการถ่ายเทความร้อนร่ วมระหว่างการพาและการ
สารตัวกลาง ในกรณี ที่อยูใ่ นสภาวะที่มีการถ่ายเทความร้อน แผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นของระบบการระบายความร้ อ นแบบ
สูง ดังพบเห็นในเครื่ องยนต์เจ็ท (Jet engine) เป็ นการใช้วสั ดุ ทรานสไปเรชั่นด้วยอากาศ โดยการใช้ วสั ดุ พ รุ น ชนิ ด โฟ
พรุ นร่ วมกับของไหลที่ถกู บังคับให้ไหลผ่านวัสดุพรุ นในทิศ มเซลเปิ ดหรื อเซลูลาร์ เปิ ด (Open-cell foam or open-cellular
ทางตรงข้ามกับการไหลของความร้อน โดยเรี ยกวิธีระบาย materials) จากการ ศึ ก ษาพบว่า ประสิ ท ธิ ภาพอุ ณหภู มิ จ ะ
ความร้อนดังกล่าวว่า Sweat cooling (หรื อ Transpiration เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเมื่อความเร็ วของอากาศเพิ่มขึ้นจนถึงจุด
cooling) Grootenhuis [3] ศึกษาการระบายความร้อนจากผิว อิ่มตัว ส่วนค่าประสิ ทธิภาพอุณหภูมิจะมีค่าคงที่ และจะมีค่า
ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใบกังหันและผนังของกังหันไอนํ้าหรื อ สู งกว่า 90% วัสดุ พรุ นโฟมเซลเปิ ดสามารถใช้เป็ นกําบัง
ฉนวนหุม้ ห้องเผาไหม้ โดยการใช้อากาศความดันสูงเป่ าผ่าน ความร้ อนได้ดี ถ้าความหนาเชิ งแสง (Optical thickness)
วัสดุพรุ นที่ดูดซับความร้อนไว้ และทําให้เกิดชั้นของ ฉนวน ของวัสดุ พ รุ น มี ค่ า มากกว่า 5 แต่ พ วกเขาอธิ บ ายเกี ่ย วกับ
กันความร้อนใต้ผิวที่ปะทะความร้อนโดยตรง เป็ นเสมือน โครงสร้างภายในแผ่นวัสดุพรุ นเพียงเล็กน้อย
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เมื่อเร็ ว ๆ นี้คณะผูว้ จิ ยั [8] ได้เลือกใช้วสั ดุพรุ นเซลลูลาร์ Ds เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งคํ้าสมมูล (m)
เปิ ดชนิ ด Ni-Cr ที่มีค่าความพรุ นและ PPI เท่ากับ 0.93 และ G รังสี ท่ีแผ่ในวัสดุพรุ น (W/m2)
21.5 ตามลําดับ มาศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและการทดลอง hV สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนเชิงปริ มาตร
ระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่ ผลการศึ กษา
(W/m3 K)
ของพวกเรา พบว่าประสิ ทธิ ภาพทั้งสอง คื อ เชิ งอุ ณหภู มิ kf ค่าคงที่การนําความร้อนสถานะแก๊ส (W/m2 K)
และการเปลี่ยนแปลงพลังงานเพิ่มขึ้นตามค่า Re และลู่เข้าสู่ ks ค่าคงที่การนําความร้อนสถานะของแข็ง (W/m2 K)
ค่าคงที่เมื่อ Re > 10 และยังนําเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างทาง PPI จํานวนรู พรุ นต่อหนึ่งหน่วยนิ้ว (in-1)
อุ ณ หภู มิ ภ ายในวัส ดุ พ รุ นทั้ งสถานะแก็ ส และของแข็ ง qR ค่าฟลักซ์การแผ่รังสี ความร้อน (W/m2)
นอกจากนี้ ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างคํานวณจากแบบจําลอง Re เลขเรย์โนลด์ (=ρf uf Ds/µf)
ทางคณิ ตศาสตร์กบั ผลการทดลอง พบว่ามีความสอดคล้องกัน Tf อุณหภูมิของอากาศ (K)
เป็ นอย่างดี
To อุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้า (K)
จากการศึ กษาที่กล่าวมา พบว่ามีท้ งั ด้านทฤษฎี และการ TR อุณหภูมิการแผ่รังสี (K)
ทดลองของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่ แต่ Ts อุณหภูมิของวัสดุพรุ น (K)
การศึกษาส่ วนใหญ่สนใจเพียงการถ่ายเทความร้อนโดยการ TSB อุณหภูมิผวิ ด้านหลังของวัสดุพรุ น (K)
พาความร้อน (Convection heat transfer) เป็ นหลัก ส่ วน TSF อุณหภูมิผวิ ด้านหน้าของวัสดุพรุ น (K)
อิ ท ธิ พลการแผ่ รั ง สี มี ก ารศึ ก ษาเพี ย งเล็ ก น้ อ ย ทํ า ให้ uf ความเร็ วของอากาศ (m/s)
สมรรถนะที่ได้ยงั มีค่าตํ่าและไม่มีความสอดคล้องกับสภาพ x0 ความหนาของชิ้นงาน (m)
การใช้งานจริ งนอกจากนี้ แม้วา่ จะมีงานวิจยั ของคณะผูเ้ ขียน สัญลักษณ์ กรีก
บทความ [8] ได้เคยนําเสนอมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการถ่ายเท β สัมประสิ ทธิ์การสิ้นสูญ (m-1)
ความร้อนร่ วมระหว่างการพากับการแผ่รังสี ความร้อน แต่ก็ φ ค่าความพรุ น
เป็ นวัสดุ พ รุ น ชนิ ดอื่ น รวมทั้งเป็ นการศึ ก ษากรณี ค่ าความ ηT ประสิ ทธิภาพเชิงอุณหภูมิ
พรุ นและ PPI เพียงค่าเดี ยว ดังนั้นบทความวิจยั นี้ จึงได้ η ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
C
นําเสนอผลการศึ กษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน โดย ρ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3)
f
การพาร่ ว มกับการแผ่รั ง สี ค วามร้ อนในระบบการระบาย ρ ความหนาแน่นของของแข็ง (kg/m3)
s
ความร้อนที่ใช้วสั ดุพรุ นแบบเซลลูลาร์ เปิ ดชนิ ดอะลูมินา – µ ความหนืดของอากาศ (Pa⋅s)
f
คอร์ ดิไรท์ (Alumina-Cordierite) เพิ่มเติม โดยศึ กษาวัสดุ
σ ค่าคงที่ของสเตฟาน-โปลท์มานน์ (W/m2 K4)
พรุ นที่มีค่าความพรุ นและจํานวนรู ต่อหนึ่ งหน่วยนิ้ว เท่ากับ
τ ความหนาเชิงแสง
0.873 และ 6.0 ตามลําดับ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการเลือกวัสดุ
ω อัลเบโด (Albedo)
พรุ นชนิ ดนี้ มากยิ่งขึ้ น ในการใช้เป็ นอุปกรณ์ ระบายความ
ร้อนของระบบ ทรานสไปเรชัน่ หรื อกําบังความร้อนต่อไป

3. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

3.1 อุปกรณ์ การทดลอง
แผนผั งอุ ป กรณ์ ก ารทดลองได้แ สดงไว้ใ นรู ป ที ่ 1
ประกอบด้วย 3 ส่ วนที่สําคัญ ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นส่ วน

2. รายการสั ญลักษณ์
cf

ความจุความร้อนจําเพาะของอากาศ (J/kg K)
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ผ่านศูนย์กลาง 120 mm หนา 10.3 mm (ส่ วนที่สอง) และ
ด้านบนสุ ดจะติ ดตั้งหลอดไฟอิ นฟราเรดขนาด 250 W
จํานวน 4 หลอด (ส่ วนที่สาม) เพื่อเป็ นแหล่งให้ความร้อน
เสมือนการแผ่รังสี เข้ามายังวัสดุทดลอง สําหรับคุ ณสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุพรุ นที่นํามาทดลองในงานวิจยั นี้ จะ
แสดงไว้ในตารางที่ 1

ของอากาศที่ไหลเข้าระบบ (Inlet air section) ส่ วนที ่สอง
เป็ นวัสดุพรุ น (Porous section) ส่ วนที่สามเป็ นส่ วนแผ่รังสี
ความร้อน (Radiation section) โดยส่ วนอากาศไหลเข้าหรื อ
ส่วนที่หนึ่งจะเป็ นท่อทํามาจากสแตนเลส ยาว 600 mm หนา
2 mm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 108 mm จะมีวสั ดุ
ทดลอง วางอยู่ ด้ า นบนของท่ อ ซึ่ งเป็ นวัส ดุ พ รุ นแบบ
เซลลูลาร์ เปิ ดชนิ ดอะลูมินา – คอร์ ดิไรท์ (Al-Co) ขนาดเส้น

Infrared lamp

Open-cellular
Porous plate

Radiation
section
x
xxxx
xxxx
x

Porous
section

x : Thermocouples
(Type K)
x

Inlet air
section

Blower
x

Flow meter

รู ปที่ 1 แผนผังอุปกรณ์การทดลองของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุพรุ นแบบเซลูลาร์
เปิ ดชนิดอะลูมินา – คอร์ดิไรท์ (Alumina-Cordierite)
สัมประสิ ทธิ์
ค่าความพรุ น
จํานวนช่องต่อหนึ่งหน่วยนิ้ว
ความหนา
Extinction coefficient
ความหนาเชิงแสง

3.2 วิธีการทดลอง
จากส่ วนประกอบทั้งหมดของระบบระบายความร้ อน
แบบนี้ มีหลักการทํางาน คือ อากาศเย็นถูกดูดมาจากพัดลม
ดูด (Blower) ด้านล่างผ่านอุปกรณ์ วดั อัตราการไหลของ
อากาศ (Flow meter) และส่ งอากาศเย็นนี้ ข้ ึนไปในแนวดิ่ ง
ตามท่อเข้าสู่ วสั ดุทดลองหรื อ วัสดุพรุ นที่ได้รับการแผ่รังสี
จากหลอดไฟอิ นฟราเรดภายนอก ซึ่ งพลังงานการแผ่รังสี
ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยเครื่ องวัดฟลักซ์การแผ่รังสี ความ
ร้อน (Heat flux sensor) ยี่ห้อ Hukeseflux Thermal Sensors
รุ่ น HFP01-05 เมื่อระบบอยู่ในสภาวะคงตัว (Steady state)
ทําการวัดอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าและทางออกจากวัสดุ

ค่ากายภาพ
φ
PPI
x
β
τ

0.873
6.0
0.0103 m
112.65 m-1
1.161
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พรุ นรวมทั้ งอุ ณ หภู มิ ข องวัส ดุ พ รุ นที ่ผิ ว ด้ า นหน้ า และ
ด้า นหลัง โดยใช้เ ทอร์ โ มคัป เปิ้ ลชนิ ด K (K- Type
thermocouples) ค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จะนําไปวิเคราะห์
และหาประสิ ทธิ ภาพเพือ่ เป็ นแนวทางในการเลื อกใช้เป็ น
วัสดุระบายความร้อนหรื อกําบังความร้อนต่อไป

จากสมมติฐานทั้ง 7 ข้อ สมการควบคุมหลัก (Governing
equations) ประกอบไปด้วย
∂Tf
∂ 2 Tf
ρf u f c f
+ φk f 2 + h v (Tf − Ts ) =0
∂x
∂x

∂ 2 Ts
1
dq
(1 − φ ) k s 2 + h v (Tf − Ts )- R =0 (2)
∂x
3
dx

4. การวิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์

dq R
G
= 4β(1 −ω)(σTs4 − )
dx
4
∂ (ρf u f )
=0
∂x

4.1 แบบจําลองทางกายภาพและสมการควบคุม
รู ปที่ 2 จะแสดงรู ปแบบกายภาพของแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของระบบระบายความร้อนแบบทรานส
ไปเรชัน่ และในการคํานวณจําเป็ นต้องมีสมมุติฐานที่สาํ คัญ
ดังต่อไปนี้ 1) วัสดุพรุ นเป็ นแบบเซลลูลาร์เปิ ดซึ่งพิจารณา
การถ่ายเทความร้อนในหนึ่งมิติเท่านั้น 2) ที่ผิวหน้าและผิว
หลังของวัสดุพรุ นได้รับการแผ่รงั สี จากภายนอกแบบวัตถุดาํ
(Black body) ที่มีอุณหภูมิการแผ่รังสี เป็ น TR และ T0
ตามลําดับ 3) อากาศอุณหภูมิต่าํ หรื ออากาศเย็น (T0) ไหลเข้า
วัสดุพรุ นที่ผวิ หลังด้วยความเร็ ว uf และไม่คิดการแผ่รงั สี
ของอากาศ 4) วัสดุพรุ นสามารถดูดซับ, กระจาย และ
สะท้อนรังสี ความร้อนได้ แต่คุณสมบัติการแผ่รังสี ไม่ข้ ึนอยู่
กับความยาวคลื่นและอุณหภูมิ 5) คุณสมบัติทางกายภาพ
ของระบบไม่ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิ 6) สภาวะการคํานวณของ
สถานะของแข็ง (วัสดุพรุ น) และของสถานะแก๊ส (อากาศ)
เป็ นสภาวะที่ต่อเนื่อง และ 7) การถ่ายเทความร้อนในวัสดุ
พรุ นอยูใ่ นสภาวะคงตัว (Steady state)
Air injection

∂q R
+ (1 − ω)β(G − 4 σTs4 ) =0
∂x

∂G
+ 3(1 −ωg)
 βq R =0
∂x

(4)

(5)
(6)

จากสมการควบคุ มทั้งหมดสภาวะขอบเขต (Boundary
condition) ของการคํานวณกําหนดโดย

uf=T0
Porous Thermal
Shield

dTs
=
0, G + 2q R =
4 σT04
dx
dT dT
(7)
x=
x 0 ; f =s =
0, G − 2q R =
4 σTR4
dx dx
x=
0 ; Tf =
T0 ,

x0

Back surface

(3)

เมื่อสมการที่ (1), (2), (3) และ (4) คือสมการอนุรักษ์
พลังงานของสถานะแก๊สและของแข็ง (Gas and solid phase
energy equation), สมการการแผ่รังสี ความร้อน (Rediative
heat transfer equation, RTE) และสมการความต่อเนื่อง
(Continuity equation) ตามลําดับ
เพื ่อ ให้ ส ามารถคํ านวณสมการอนุ รั ก ษ์พ ลั งงานของ
สถานะของแข็ง (สมการที่ (2)) ได้ สมการการแผ่รั ง สี
ความร้อน (สมการที่ (3)) จําเป็ นต้องทราบคําตอบ ดังนั้นใน
การหาผลลัพธ์ของสมการที่ (3) วิธีโดยประมาณ P1 (The P1
approximation) จึ ง ได้ถู ก นํา มาแก้ปั ญ หานี้ สมการโดย
ประมาณ แบบ P1 สามารถแสดงได้ดงั นี้

External rediation

x=0

(1)

x= x0
Front Surface

รู ปที่ 2 รู ปแบบทางกายภาพของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชัน่
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กับครั้งก่อนหน้ามีค่าความคลาดเคลื่อน (Criteria) น้อยกว่า
10-4

4.2 วิธีการคํานวณและหาผลลัพธ์
จากสมการควบคุมหลัก (สมการที่ (1) ถึง (4)) สมการ
โดยประมาณแบบ P1 (สมการที่ (5) และ (6)) และขอบเขต
การคํา นวณ (สมการที ่ (7)) ทั้ง หมด จะพบว่า ตัว แปรต้น
(Independent variables) ที่ทาํ การคํานวณ ประกอบไปด้วย
ความเร็ วของอากาศไหลเข้า (uf) ค่าฟลักซ์ความร้อนที่แผ่มา
จากหลอดไฟอิ นฟาเรด (qR) และสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ
ของ ของไหลและวัสดุพรุ น (ρf, cf, kf, kf, hv, φ, β และ ω)
ด้วยเหตุน้ ี ตวั แปรตาม (Dependent variables) หรื อผลลัพธ์
ของการคํานวณ คือ Tf , Ts และ G ซึ่ งวิธีการคํานวณนั้นจะ
เลื อ กใช้วิ ธี ก ารกํา จัด แบบเกาส์ (Gaussian eliminated
method) โดยจัดรู ปแบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ น
รู ปสมการผลต่างโดยปริ ยาย (Implicit finite difference
equation) ทําการแบ่งช่วงแบบจําลองกายภาพของสมการ
อนุรักษ์พลังงานสถานะแก๊ส (สมการที่ (1)) สถานะของแข็ง
(สมการที่ (2)) และสมการ ความต่อเนื่ อง (สมการที่ (4))
ออกเป็ นช่องเล็กที่เท่า ๆ กัน (Node) จํานวน 200 Node แต่
การคํา นวณการแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น (สมการที ่ (3)) จะใช้
สมการโดยประมาณแบบ P1 (สมการที่ (5) และ (6)) ซึ่ งจะ
แบ่งช่วงวัสดุพรุ นออกเป็ น 400 Node
ในการคํานวณนั้น เริ่ มแรกทําการสมมุติเงื่อนไขเริ่ มต้น
(Initial value condition) เพื่อคํานวณสมการที่ (1) และ (2)
จะได้คาํ ตอบ 2 ค่าที่สาํ คัญ คือ Tf, และ Ts หลังจากนั้นนําค่า
Ts ที่ได้ไปคํานวณหาค่า G ในสมการโดยประมาณแบบ P1
ทําให้ได้คาํ ตอบครบทั้ง 3 ตัวแปร (Tf, Ts และ G) นําผลลัพธ์
ใหม่น้ ี ไปใช้แทนที่เงื่อนไขเริ่ มต้นเป็ นการคํานวณครั้งที่ 2
เพื่ อ หาค่ า Tf, Ts และ G ต่ อ ไป ดัง นั้น แบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ จะคํานวณและแทนค่าเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ เป็ นการ
คํานวณแบบทําซํ้า ซึ่งคําตอบที่แท้จริ งจะได้รับหรื อหยุดการ
คํานวณเมื่อคําตอบทั้ง 3 ตัวแปรลู่เข้าสู่ ค่าคงที่ (Convergent)
โดยในการคํานวณของงานวิจยั นี้ กาํ หนดให้หยุดการทําซํ้า
หรื อได้ผลลัพธ์เมื่อความแตกต่างระหว่างคําตอบครั้ งใหม่

4.3 ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมแิ ละการเปลีย่ นแปลงพลังงาน
เพื่อแสดงถึงสมรรถนะของระบบระบายความร้อนแบบ
ทรานสไปเรชัน่ ในงานวิจยั นี้ จึงนําเสนอ 2 ประสิ ทธิ ภาพที่
สํ า คัญ ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง อุ ณ หภู มิ (Temperature
efficiency, ηT ) มี ค วามหมายทางกายภาพ คื อ ค่ า การ
เปรี ยบเที ยบความใกล้เคี ยงกันระหว่างอุณหภูมิ เฉลี่ยของ
วัสดุ พรุ นกับอุณหภูมิของอากาศขาเข้า และประสิ ทธิ ภาพ
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน (Conversion efficiency, ηC ) ซึ่งมี
ความหมายทางกายภาพ คือ ความสามารถของวัสดุพรุ นใน
การส่งถ่ายพลังงานด้วยการพาความร้อนหลังจากที่วสั ดุพรุ น
ได้ดูดซับความร้อนจากรังสี ที่แผ่เข้ามา สามารถคํานวณหา
ค่าทั้ง 2 ประสิ ทธิภาพได้ดงั ต่อไปนี้

T ( 0 ) + Ts ( x 0 ) 
ηT= TR − s
 / ( TR − T0 )
2


ηC =ρf c f u f Tf ( x 0 ) − Tf ( 0 )  / q R

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

(8)
(9)

5.1 โครงสร้ างทางอุณหภูมกิ รณีอทิ ธิพลของความเร็วอากาศ
ไหลเข้ าสู่ ระบบ (uf)
รู ป ที่ 3 แสดงอิ ท ธิ พ ลของความเร็ ว อากาศไหลเข้า สู่
ระบบ (Air flow velocity, uf) แต่จะแปลงและนําเสนอด้วย
เลขเรย์โนลด์ (Reynold number, Re) (แสดงรายละเอียดการ
คํานวณค่า Re ใน Kamiuto และคณะ [7]) ต่อโครงสร้างทาง
ความร้ อน ซึ่ ง แสดงอยู่ในรู ปการกระจายตัวของอุ ณหภู มิ
ตามความหนา (Thickness, x) ของแผ่นวัสดุพรุ นในที่น้ ี จะ
เรี ยกว่าโครงสร้างทางอุณหภูมิ (Temperature profile) โดย
รู ปที่ 3 (ก) เป็ นโครงสร้างทางอุณหภูมิของสถานะของแข็ง
(Solid phase temperature profile, Ts) และรู ปที่ 3 (ข)
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เนื ่อ งจากในสมมติ ฐ านของการคํา นวณได้ ก ํา หนดให้
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุพรุ นและของแก๊สไม่ข้ ึนอยู่
กั บ อุ ณ หภู มิ ซ่ ึ งในความเป็ นจริ งคุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ จะ
เปลี ่ย นแปลงตามอุ ณ หภู มิ ข ณะเดี ย วกั น หากพิ จ ารณา
โครงสร้างอุณหภูมิของสถานะแก็ส (Tf) ซึ่ งแสดงในรู ปที่ 3
(ข) พบว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกับกรณี Ts นอกจากนี้ เมื่อทํา
การเปรี ยบเทียบค่า Tf กับ Ts จะสังเกตเห็นได้ชดั ว่า Ts มีค่า
สู งกว่า Tf ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมตามธรรมชาติของการถ่ายเท
ความร้อนภายในวัสดุพรุ น อธิ บายได้วา่ เมื่อวัสดุพรุ นดูดซับ
พลังงานจากหลอดไฟอินฟาเรดไว้แล้ว วัสดุพรุ นจะทําการ
ถ่ายโอนพลังงานให้กบั อากาศเย็นที่ไหลผ่านเกิดการระบาย
ความร้อนขึ้ นในแผ่นวัสดุ พรุ น [9] สรุ ปกลไกการถ่ายเท
ความร้อนที่เกิดขึ้นได้ คือ จะเกิดการแผ่รังสี ความร้อน (Heat
radiation) ของวัสดุพรุ นไปยังอากาศเย็นด้วยวิธีการพาความ
ร้อน

เป็ นโครงสร้ างทางอุณหภูมิของสถานะแก็ส (Gas phase
temperature profile, Tf) ในการศึกษาจะดําเนิ นการที่สภาวะ
qR= 12.95 kW/m2 และเป็ นของวัสดุพรุ นอะลูมินา – คอร์ ดิ
ไรท์ (Alumina-Cordierite) ตําแหน่ง x = 0 และ 1.03 cm คือ
ด้านผิวหลัง (Back surface ) และด้านผิวหน้า (Front
surface) ของแผ่นวัสดุตามลําดับ จากรู ปที่ 3 (ก) พบว่า Ts
จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามความหนาของแผ่ น วัส ดุ พ รุ น เนื ่อ งจากที ่
ตําแหน่งผิวหน้า (x = 1.03) เป็ นตําแหน่งที่ได้รับการแผ่รังสี
มาจากแหล่งกําเนิ ดความร้อนใดๆ (qR) ซึ่ งก็คือหลอดไฟอิน
ฟาเรด (Infrared lamp) หากพิจารณาที่ตาํ แหน่ งความหนา
คงที ่ใ ดๆ พบว่า Ts จะลดลงเมื ่อ Re เพิ่ ม ขึ้ น เนื ่ อ งจาก
อิทธิ พลของการพาความร้อน (Heat convection) ที่ ระบาย
ความร้อนออกจากแผ่นวัสดุพรุ น สําหรับการเปรี ยบเทียบผล
การทดลอง (รู ปสัญลักษณ์) กับการคํานวณ (กราฟเส้น)ใน
รู ป ที่ 3(ก) พบว่ า แนวโน้ ม ของการศึ ก ษาทั้ งสองแบบ
สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี แต่ผลจากการคํานวณมีค่าตํ่ากว่า

350
Re = 10.60
= 22.60
= 34.12
= 46.06
= 58.95
= 72.40
= 86.12

340

Tf (K)

330

q = 12.95 kW/m

2

R

PPI = 6.0
τ = 1.161

320
310
300
290

Back surface

-.2

0.0

.2

.4

Front surface

.6

.8

1.0

1.2

X (Thickness ,cm)

(ก) Solid phase (Ts)
(ข) Gas phase (Tf)
รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของของแข็งและแก๊สกับความหนาของแผ่นวัสดุพรุ นที่สภาวะ qR = 12.95 kW/m2
5.2 โครงสร้ างทางอุณหภูมิกรณีอิทธิพลของค่ าฟลักซ์ ความ
ร้ อน
รู ปที่ 4 แสดงอิ ทธิ พลของค่าฟลักซ์ความร้อน (Heat
flux, qR) ที่แผ่มายังวัสดุพรุ นที่มีผลต่อโครสร้างทางอุณหภูมิ

ซึ่ง รู ปที่ 4 (ก) เป็ นของสถานะของแข็ง (Ts) และรู ปที่ 4 (ข)
เป็ นของสถานะแก๊ส (Tf) โดยทําการศึกษาที่สภาวะ uf =
0.8492 m/s จากรู ปที่ 4 (ก)พบว่า Ts จะเพิ่มขึ้นตามความ
หนาของแผ่นวัสดุพรุ น (x) เนื่ องจากที่ตาํ แหน่ง x = 1.03
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คุ ณสมบัติ ท างกายภาพในสมมติ ฐ านของการคํา นวณได้
กํา หนดให้ ไ ม่ ข้ ึ นอยู่ กั บ อุ ณ หภู มิ แต่ ใ นความเป็ นจริ ง
คุณสมบัติเหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ขณะเดียวกัน
หากพิจ ารณาโครงสร้ างทางอุณหภูมิของสถานะแก๊ส (Tf)
ซึ่งแสดงในรู ปที่ 4 (ข) พบว่า Tf มีแนวโน้มเช่นเดียวกับกรณี
Ts แต่มีค่าตํ่ากว่า เพราะวัสดุพรุ นเป็ นตัวรับพลังงานจาก qR
แล้วค่ อ ยถ่ ายเทไปยัง อากาศ (Tf) ที ่ไหลเข้ าสู่ ระบบเพื อ่
ระบายความร้อน จึงเป็ นเหตุให้ Tf ตํ่ากว่า Ts

เป็ นตําแหน่ งด้านผิวหน้าของวัสดุพรุ นที่ได้รับพลังงานมา
จากแหล่งกําเนิ ดความร้อนใดๆ (qR) ซึ่ งก็คือหลอดไฟอิ น
ฟาเรดและหากสังเกตที่ตาํ แหน่ง x คงที่ใด ๆ พบว่าเมื่อ qR
เพิ่มขึ้น Ts จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เพราะระบบ
ได้ รั บ ความร้ อ นจากการแผ่ รั ง สี มากขึ้ น สํ า หรั บ การ
เปรี ยบเที ยบผลการทดลอง (รู ปสัญ ลักษณ์) กับการคํานวณ
(กราฟเส้น) ในรู ปที่ 4 (ก) พบว่ามีแนวโน้ม สอดคล้องกัน
เป็ นอย่ า งดี แต่ ผ ลจากการคํา นวณมี ค่ า ตํ่า กว่ า เนื ่อ งจาก

(ข) Gas phase (Tf)
(ก) Solid phase (Ts)
รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของแข็งและแก๊สกับความหนาของแผ่นวัสดุพรุ นที่สภาวะ uf = 0.8492 m/s
5.3 ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิ
สําหรั บการเปรี ยบเที ยบผลการทดลองกับการคํานวณ
รู ปที่ 5 แสดงอิ ท ธิ พลของความเร็ วอากาศที่ไหลเข้า สู่
ระบบ (Re) เพื ่อ ใช้ ร ะบายความร้ อ นที ่มี ผ ลต่ อ ค่ า โดยกําหนดให้กราฟเส้นเป็ นผลที่ได้จากการคํานวณของ
ประสิ ทธิภาพเชิงอุณหภูมิ ( ηT ) โดยทําการศึกษาที่กรณี Al- แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ส่ วนรู ปสัญลักษณ์จะเป็ นผลที่
Co มีค่าความหนาเชิ งแสง (Optical thickness, τ) เท่ากับ ได้จากการทดลอง พบว่าแนวโน้มของการศึ กษาทั้งสอง
1.161 พบว่าค่า ηT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ Re เพิ่มขึ้น และ แบบ สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี แต่ผลจากการคํานวณมีค่าสู ง
จะลู่เข้าสู่ ค่าคงที่ซ่ ึ งมีค่า ηT ประมาณ 97% โดยเฉพาะเมื่อ กว่าเนื่ องจากในการคํานวณตามสมการที่ (8) อุณหภูมิผิว
Re มากกว่า 70 จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ย ด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นวัสดุพรุ นจากการทดลองมี
ตลอดแผ่นวัสดุพรุ นซึ่ งทําหน้าที่เป็ นกําบังความร้ อน มีค่า ค่ า สู ง กว่า การคํา นวณ ส่ ง ผลให้ผ ลต่ า งระหว่า ง TR กับ
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศที่ไหลให้กับระบบเพือ่ ทํา ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผวิ ทั้งสอง (TR – {TS(0)+TS(x0)}/2) ของการ
การระบายความร้อน หากพิจารณาที่ตาํ แหน่ง Re คงที่ใด ๆ ทดลองตํ่ากว่าการคํา นวณ ด้ว ยเหตุน้ ี จึ งทํ าให้ ηT จาก
จะพบว่า ηT ลดลงเล็กน้อยเมื่อปริ มาณ qR เพิ่มขึ้น เนื่องจาก แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ มี แ นวโน้ ม สู ง กว่ า จากการ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดแผ่นวัสดุ พรุ นกับอุณหภูมิของอากาศ ทดลอง
ไหลเข้าระบบมีความแตกต่างกันมากขึ้น
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อุณหภูมิ จึงส่ งผลให้ ηC จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มี
แนวโน้มสูงกว่าจากการทดลอง

รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง ηT กับ Re
รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ηC กับ Re

5.4 ประสิทธิภาพการเปลีย่ นแปลงพลังงาน
รู ปที่ 6 แสดงอิทธิ พลของความเร็ วอากาศที่ไหลเข้าสู่
ระบบ (Re) เพื่อใช้ระบายความร้อนที่มีผลต่อค่าประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน (Conversion efficiency, ηC )
โดยทําการศึกษาที่กรณี Al-Co มีค่า τ เท่ากับ 1.161 พบว่า
แม้ Re จะเพิ่มขึ้น แต่ค่า ηC แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลที่ได้ จึงอาจกล่าวได้วา่ อากาศเย็นที่ป้อนเข้าวัสดุพรุ นเพื่อ
ระบายความร้อนนั้นไม่มีผลต่อการดูดซับพลังงานจากวัสดุ
พรุ น แม้จะเพิ่มความเร็ วอากาศ (Re) ไปมากกว่านี้ ก็ตามหาก
พิจารณาที่ตาํ แหน่ง Re คงที่ใดๆ จะพบว่า ηC เพิ่มขึ้นตาม
ปริ มาณ qR ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุได้รับพลังงานมากขึ้นจึง
มีการแผ่รังสี เกิดขึ้น
สําหรับการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการเปลีย่ นแปลง
พลังงานจากการทดลอง (รู ปสัญลักษณ์) กับการคํานวณด้วย
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (กราฟเส้น) นั้น พบว่าแนวโน้ม
ของการศึกษาทั้งสองแบบ สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี แต่ผล
จากการคํานวณจะมีค่าสู งกว่า ในการคํานวณหาค่า ηC จะ
เป็ นไปตามสมการที่ (9) ผลต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศที่
ตําแหน่งผิวด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นวัสดุพรุ น (Tf(x0)
– Tf(0)) ที่ได้จากการทดลอง (ไม่ได้แสดงผลไว้ในบทความ)
มีค่าตํ่ากว่าการคํานวณ รวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่
ρf และ cf ในการคํานวณกําหนดให้ไม่เปลี่ยนแปลงตาม

6. สรุ ปผล

จากการศึ ก ษาระบบระบายความร้ อ นแบบทรานส
ไปเรชัน่ โดยใช้วสั ดุพรุ นเซลลูลาร์ เปิ ดชนิ ด Al-Co ที่ มีค่า
PPI เท่ากับ 6.0 สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1) โครงสร้างทางอุณหภูมิของสถานะแก๊ส (Tf) และ
ของแข็ง (Ts) จะเพิ่มขึ้นตามการแผ่รังสี ภายนอก (qR) และ
ลดลงตามความเร็ ว อากาศที ่ไ หลเข้า สู่ ร ะบบหรื อ เลขเรย์
โนลด์ (Re)
2) โครงสร้างทางอุณหภูมิของ Ts จะสู งกว่า Tf เนื่ องจาก
วัสดุพรุ นหรื อของแข็งเป็ นตัวดูดซับรังสี ความร้อน แล้วจึ ง
ถ่ายเทไปยังสถานะแก๊สด้วยการพาความร้อน
3) ประสิ ทธิภาพเชิงอุณหภูมิ ( ηT ) จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ วในช่วง Re ตํ่าๆ และจะลู่เข้าสู่ ค่าคงที่ เมื่อ Re >
70 แต่ค่า ηT จะลดลงเล็กน้อย เมื่อ qR เพิ่มขึ้น
4) ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ( ηC ) ไม่
เปลี่ยนแปลงตามค่า Re แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดตาม qR
5) ผลการคํา นวณจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่
คํานวณได้ มีค่าแตกต่างกับผลที่ได้จากการทดลองเล็กน้อย
แต่ มี แ นวโน้ ม ใกล้เ คี ย งกัน จึ ง กล่ า วได้ว่ า แบบจํา ลองนี้
สามารถคํานวณหาค่า ηT และ ηC ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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