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บทคัดย่อ

บทความนี้ นาเสนอเกี่ ยวกับการออกแบบเพื่อหาขนาดของครี บชนิ ดสามเซกเมนต์ที่เหมาะสมภายในท่ออบแห้ง
แบบหมุ น ระดับ อุ ต สาหกรรมส าหรั บ การอบแห้ งแบบโปรยได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยการออกแบบจะใช้พ้ื น ฐาน
ตรี โกณมิ ติและพีชคณิ ตร่ วมกับการตั้งสมมติ ฐานจากการใช้งานจริ งเพื่อให้สัมพัน ธ์กับขนาดของวัสดุ ที่นามาใช้ในการ
อบแห้งแบบโปรยภายในท่อหมุนและระยะโปรยสูงสุดของอนุภาคของแข็งที่ตกจากปลายครี บขณะท่อหมุน ซึ่งเป็ นบริ เวณที่
อนุภาคของแข็งได้สัมผัสกับลมร้อนในระหว่างที่ของแข็งตกลงมา บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการออกแบบ
คานวณครี บสามเซกเมนต์อย่างง่าย แล้วนาผลที่ ได้เปรี ยบเที ยบกับขนาดของครี บสามเซกเมนต์ที่ได้มีการนาเสนอมาแล้ว
โดยวิธีการที่นาเสนอด้วยการใช้สูตรคานวณอย่างง่ายสามารถออกแบบได้ใกล้เคียงกับในบทความที่ได้นาเสนอมาแล้ว ผลที่
ได้จากการออกแบบนั้นเมื่อนาไปคานวณเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างของครี บชนิ ดสามเซกเมนต์ที่มีการใช้งานในปั จจุบนั โดย
แบ่งตามขนาดของอนุภาคของแข็งชนิดเดียวกันที่มีขนาดต่างกัน พบว่า กรณี ที่ของแข็งมีขนาดระหว่าง 1-10 มม. นั้นสามารถ
คานวณขนาดของครี บสามเซกเมนต์ภายในท่อหมุน ด้วยวิธีการออกแบบที่นาเสนอนั้น โดยมีเปอร์ เซ็นต์ผิดพลาดของระยะ
โปรยสูงสุด เท่ากับ 3.04% ส่ วนกรณี ที่ของแข็งมีขนาดน้อยกว่า 1 มม. สามารถคานวณขนาดของครี บสามเซกเมนต์ภายใน
ท่อหมุน ที่ได้จากวิธีการออกแบบที่นาเสนอ โดยมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของระยะโปรยสูงสุ ด เท่ากับ 2.08% ซึ่งทั้งสองกรณี
สามารถค านวณขนาดของครี บ สามเซกเมนต์ภ ายในท่ อ หมุ น ได้ค่ าใกล้เคี ยงกับ ขนาดของครี บ สามเซกเมนต์ในระดับ
อุตสาหกรรมที่มีใช้งาน
ABSTRACT

This paper presents a design of 3-segment flights within an industrial rotary dryer for the
thermal efficiency of showering drying. The proposed assumption of design is based on trigonometry
and linear algebra related with the size of materials used in the showering drying of solids within
rotary drum dryer and the length of particle fall which the materials are in contact with the hot air
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during the fall. The objective is to present the method of calculation in order to easily understand the
basic concept of design compared with the previous methods. Some examples of calculation are
presented with the different sizes of materials in details. In case of the size of materials between 1 to 10
mm., the calculation for 3-segment flights of rotary dryer by the proposed design shows that the
percent error of length of particle fall is of 3.04%. In the similar fashion, when the size of materials
lower than 1 mm., then the calculation using the proposed method for 3-segment flights shows that the
percent error of length of particle fall is of 2.08%. The results of proposed design show that can be
calculated in comparison with the 3-segment flights of the conventional rotary dryer.

1.

บทนา

การอบแห้งแบบท่อหมุนที่ใช้หลักการโปรยของแข็ง
หรื อวัสดุเปี ยกด้วยการตักของแข็งที่อยูภ่ ายในท่อหมุนแล้ว
โปรยลงสู่ ดา้ นล่างโดยการให้ลมร้อน (hot air) เคลื่อนที่
ผ่านตลอดความยาวท่ อ ลมร้ อนจะท าหน้าที่ แลกเปลี่ ย น
ความร้อนระหว่างของแข็งเปี ยกกับลมร้อนและพัดพาให้
ของแข็ ง เคลื่ อ นที่ ผ่ านท่ อ หมุ น ได้ โครงสร้ างหลัก ของ
เค รื่ อ ง อ บ แ ห้ ง แ บ บ ห มุ น ( Rotary drum dryer)
ประกอบด้วยท่อทรงกระบอกหมุนทามุมเอียงที่เหมาะสม
กับแนวระดับเพื่อให้ของแข็งเกิดการเคลื่อนที่ ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 และ 2 ต่อมาทาการป้ อนของแข็งเปี ยกเข้าทางปลาย
ข้างหนึ่ งของท่อทรงกระบอกซึ่ งของแข็งเมื่ อมีการสัมผัส
กับลมร้อนที่ไหลผ่านท่อทรงกระบอกทาให้เกิดการระเหย
ความชื้นภายในของแข็งเปี ยกได้

รู ปที่ 2 ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งภายในท่อ
ขณะหมุน [5]
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอบแห้งแบบหมุนโดยทัว่ ไป
จะขึ้ นอยู่กบั ปรากฏการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ของ
ของแข็งเปี ยกภายในท่อหมุนและการถ่ายเทความร้อนและ
มวล (Heat and mass transfer) ซึ่ งจัด เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ น
ในการทางานของเครื่ องอบแห้งได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ
[1]

ครี บ (Flights) เป็ นอุปกรณ์ ภายในท่อหมุนที่ ใช้ใน
การตักของแข็ง ในขณะที่ ท่อหมุนนั้น ครี บที่ติดอยูบ่ ริ เวณ
ผนังท่ อหมุนด้านในจะทาการตักของแข็งแล้วยกขึ้ นแล้ว
โปรยลงสู่ ด้ า นล่ า งตามแรงโน้ ม ถ่ ว ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนความร้อนของของแข็งกับลมร้อนที่ไหลผ่านใน
ท่ อ หมุ น การท าให้ แ ห้ งโดยส่ วนใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ของแข็งในขณะที่โปรยลงมาสัมผัสกับลมร้อน
บทความต่างๆ [2] [3] และ[4] ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
อบแห้งด้วยท่อหมุนโดยนาเสนอโมเดลคณิ ตศาสตร์ และ
การจาลองการทางานของเกี่ยวกับการอบแห้งของท่อหมุน
โดยรวมในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย

รู ปที่ 1 ชุดเครื่ องอบแห้งแบบหมุน [1]
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ให้แ ห้ งได้อ ย่างรวดเร็ ว การออกแบบจะใช้พ้ื น ฐานทาง
ตรี โกณมิ ติและพีชคณิ ตร่ วมกับการตั้งสมมติ ฐานที่ ใช้ใน
การทางานให้สัมพันธ์กบั ขนาดของของแข็งที่ ตอ้ งการทา
ให้แห้ง

ในบทความเหล่านี้ จะอ้างอิงจากการใช้งานครี บแบบสอง
เซกเมนต์
บ ท ความ [5] ได้ น าเสน อการศึ กษ าท างอุ ท ก
พลศาสตร์ (Hydrodynamic) และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับการท าให้แห้ง (drying) ของอนุ ภ าคภายในท่ อหมุ น
ระดับอุตสาหกรรมสาหรับเม็ดปุ๋ ยขนาดเล็ก (granulated
fertilizers) และบทความ [6] ได้น าเสนอการออกแบบ
ครี บสามเซกเมนต์ของท่อหมุนโดยใช้มุมระหว่างครี บสอง
เซกเมนต์ติดกันมาใช้ในการออกแบบ ร่ วมกับการกาหนด
หาระยะโปรยของอนุ ภาคของแข็ง น ามาค านวณโดยใช้
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ โดยทาการทดลองกับการทาให้อนุภาค
ของเม็ดสารดูดความชื้นที่มีขนาดเล็กมาก
วัตถุประสงค์ในการนาเสนอบทความนี้ เพื่อที่ จะหา
สู ตรคานวณอย่างง่ายในการออกแบบครี บ สามเซกเมนต์
อย่างคร่ าวๆที่สามารถนาไปใช้ในกรณี ที่ขนาดของอนุภาค
ของแข็ ง ที่ ต ้อ งการท าให้ แ ห้ ง นั้ นมี ห ลากหลายขนาด
เนื่ อ งจากสมการที่ ได้จากบทความ [6] ในการออกแบบ
ครี บสามเซกเมนต์น้ นั มีความยุง่ ยากในการนามาใช้และทา
ความเข้าใจในการออกแบบ ผูเ้ ขียนจึงต้องการนาเสนอการ
ออกแบบโดยอ้างอิ งจากบทความ [5] และ [6] แต่น ามา
ปรั บ ใช้เพื่ อ หาสู ต รค านวณอย่างง่ ายโดยใช้ร่ ว มกับ การ
กาหนดสมมติฐานจากการใช้งานจริ ง เพื่อให้ผสู ้ นใจหรื อ
ผู ้ใ ช้ ง านในภาคอุ ต สาหกรรมสามารถท าความเข้า ใจ
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การออกแบบครี บ สามเซกเมนต์อ ย่า ง
คร่ าวๆและนาไปปรับใช้เมื่อมีการวางแผนในการปรับปรุ ง
การอบแห้งให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บทความนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอวิ ธี ก าร
ออกแบบคานวณครี บสามเซกเมนต์อย่างง่าย แล้วนาผลที่
ได้เปรี ยบเที ยบกับขนาดของครี บสามเซกเมนต์ที่ได้มีการ
น าเสนอมาแล้ว โดยวิ ธี ก ารที่ น าเสนอด้ว ยการใช้สู ต ร
ค านวณอย่า งง่ า ยสามารถออกแบบได้ใ กล้เคี ย งกับ ใน
บทความที่ได้นาเสนอมาแล้ว
บทความนี้ จะนาเสนอการออกแบบขนาดของครี บที่
ใช้ ใ นการตัก หรื อเคลื่ อ นย้า ยอนุ ภ าคของแข็ ง เพื่ อ ให้
ของแข็งได้สัมผัสกับลมร้อนได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการทา

ลักษณะการเคลื่อนที่ของของแข็ งในขณะที่ท่อ
หมุน
2.

2.1 ลักษณะการเคลื่อนทีข
่ องอนุภาคของแข็ง

ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งจะขึ้นอยูก่ บั
การออกแบบครี บในท่อหมุนร่ วมกับเงื่อนไขในการทางาน
[5] โดยจะเป็ นการทางานร่ วมกันอย่างซับซ้อนของอนุภาค
ของแข็ ง ที่ ค รี บตัก ขึ้ น ท าให้ อ นุ ภ าคมี ก ารเคลื่ อ นย้า ย
(sliding) หมุน (rolling) กระดอน (bouncing) และตก
ลงม าแล้ ว กระจายตั ว อ อ กเป็ น ท อ ด ๆ ( spreading
cascade) ในขณะที่ ผ่ านลมร้ อ นแล้วตกลงมาที่ ด ้านล่ าง
ของท่อหมุน ดังแสดงในรู ปที่ 2
2.2 โมเดลการอบแห้ งทีเ่ กิดขึน
้ ในขณะท่ อหมุน
แบ่งได้เป็ น 2 เฟส ดังแสดงในรู ปที่ 3 ดังนี้
 แอคที ฟเฟส (Active phase)เป็ นช่วงที่ อนุ ภาค
ของแข็งขณะโปรยลงมาจากครี บเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน
กับลมร้อน
 พ าส ซี พ เฟ ส ( Passive phase) เป็ น ช่ วงที่
ของแข็งกองอยูท่ ี่ดา้ นล่างของท่อหมุนรวมทั้งของแข็งที่อยู่
ภายในครี บขณะตักขึ้น
2.3 ลั ก ษณะของน้ า หนั ก บรรทุ ก หรื อ โหลดภายในท่ อ
อบแห้ ง
ลัก ษณะของน้ าหนั ก บรรทุ ก หรื อ โหลดที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในท่ออบแห้ง [7] แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่า
(under loading) ระดับ กลาง (intermediate loading)
และระดับสู ง (over loading) โดยนิ ยามการทางานของ
ท่ออบแห้งมี เงื่ อนไขตามลักษณะโหลดที่ เกิ ดขึ้นสัมพันธ์
กับ ความจุ ของครี บและประสิ ทธิ ภาพการท างานของท่ อ
อบแห้ง ดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยลักษณะโหลดระดับสู งนั้น
พบว่ามีการแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิ ทธิภาพต่า เพราะ
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3. สมมติฐานที่ใช้ ออกแบบเซกเมนต์ ของครี บสาม

ปริ มาณอนุภาคของแข็งส่วนใหญ่อยูใ่ นครี บตั้งแต่ตาแหน่ง
6 นาฬิ กา ในขณะที่ ลกั ษณะโหลดระดับต่ า พบว่าปริ มาณ
ของแข็งในท่อหมุนมีจานวนน้อย ทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน
ที่ใช้ในการสร้างลมร้อน
ลัก ษณะโหลดระดับ กลางเป็ นระดับ ของโหลดที่
เหมาะสมเพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความร้ อ นระหว่าง
อนุ ภาคของแข็งและลมร้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
อนุ ภ าคของแข็งส่ ว นใหญ่ จะอยู่ในขณะโปรยลงมาเพื่ อ
สัมผัสลมร้อนเริ่ มตั้งแต่ตาแหน่ ง 9 นาฬิกาและโปรยเสร็ จ
สิ้นในตาแหน่ง 12 นาฬิกา ดังแสดงในรู ปที่ 4 ข)

เซกเมนต์

บทความนี้ นาเสนอการคานวณเพื่อหาความยาวของ
เซกเมนต์ท้ งั สามของครี บ ดังแสดงรายละเอียดในรู ปที่ 5,
6 และ 7 ภายใต้สมมติฐานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังต่อไปนี้
1) สมมติ ใ ห้ ร ะยะโปรยสู ง สุ ด ของของแข็ ง (Yf)
มีค่าโดยประมาณ เป็ นร้อยละ 85 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อหมุน
2) กรณี ที่ อ นุ ภ าคของแข็ง ที่ โหลดในท่ อ หมุ น เป็ น
ชนิดเดียวกัน
2.1) อนุภาคของแข็งมีขนาดระหว่าง 1-10 มม,
ก. สมมติให้ความยาวเซกเมนต์ L3 มีค่าเริ่ มต้นที่ 50
มม.
ข. สมมติให้ความยาวของเซกเมนต์ L2 มีค่ามากกว่า
หรื อเท่ากับเป็ นจานวน 3 เท่ าของความยาวของ
เซกเมนต์ L3
2.2) อนุภาคของแข็งมีขนาดน้อยกว่า 1 มม,
ก. สมมติให้ความยาวเซกเมนต์ L3 มีค่าเริ่ มต้นที่ 15
มม.
ข. สมมติให้ความยาวเซกเมนต์ L2 เท่ากับความยาว
เซกเมนต์ L3
3) กรณี ที่อนุภาคของแข็งที่โหลดในท่อหมุนมีหลาย
ขนาดแตกต่างกัน
ก. สมมติให้ความยาวของเซกเมนต์ L3 มีค่ามากกว่า
หรื อ เท่ ากับ ขนาดสู งสุ ด ของอนุ ภ าคของแข็ง ที่
โหลดเข้าในท่อหมุน
ข. สมมติให้ความยาวของเซกเมนต์ L2 มีค่ามากกว่า
หรื อเท่ากับเป็ นจานวน 1.5 เท่าของความยาวของ
เซกเมนต์ L3
4) สมมติ ใ ห้ ผ ลรวมของครี บทั้ งสามเซกเมนต์
จะต้องใกล้เคียงหรื อโดยประมาณ 0.25 เท่ าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อหมุน

รู ปที่ 3 โมเดลการอบแห้งขณะท่อหมุน [8]

ก) ระดับต่ำ

ข) ระดับกลำง

ค) ระดับสูง

รู ปที่ 4 ลักษณะของโหลดภำยในท่ออบแห้งขณะหมุนแบบ
ตำมเข็มนำฬิกำโดยลูกศรสี ขำวแสดงตำแหน่ง 9 นำฬิกำ
[7]

ระยะโปรยของอนุภาคของแข็ง
ระยะของการโปรยอนุ ภาคของแข็ง (Yf) คานวณได้
[5] ดังนี้
2.4

Yf =

𝑌𝑌0 +√𝑅𝑅 2 −𝑋𝑋02
cos(𝜔𝜔)

(1)

เมื่ อ R เป็ น รั ศ มี ข องท่ อ หมุ น และ เป็ นมุ ม ยกของท่ อ
หมุนจากพื้น ระยะ Y0 เป็ นระยะจากจุดพิกดั ที่จุดศูนย์กลาง
ของแกนท่ อหมุน และรัศมี Xo เป็ นรัศมี วงกลมที่ กาหนด
เมื่อปลายครี บอยูท่ ี่ตาแหน่งสมมติในขณะท่อหมุน
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4. การออกแบบครีบแบบสามเซกเมนต์ ทน
ี่ าเสนอ

การออกแบบครี บแบบสามเซกเมนต์โดยนาเสนอการ
ใช้พ้ืน ฐานทางตรี โกณมิ ติและพี ชคณิ ต โดยลักษณะครี บ
แบบสามเซกเมนต์ (Flights with three segments)
ได้แก่ L1 L2 และ L3 ติดตั้งที่ ผนังด้านในของท่อหมุนใน
ทิ ศทางทวนเข็มนาฬิ กา ดังแสดงในรู ป ที่ 5 และ 6 โดยมี
เงื่ อนไขลักษณะของครี บสามเซกเมนต์ที่มีการโปรยของ
อนุภาคของแข็งได้ ดังแสดงในรู ปที่ 7
ความยาวของครี บ ทั้งสามเซกเมนต์ L1 L2 และ L3
โดยมีมุม αAเป็ นมุมระหว่างเซกเมนต์ L1 และ L2 ส่ วนมุม
αB เป็ นมุมระหว่าง เซกเมนต์ L2 และ L3 ดังแสดงในรู ปที่
6 โดยใช้พ้น
ื ฐานทางตรี โกณมิติและพีชคณิ ต

รู ปที่ 7 เงื่อนไขที่ใช้นาเสนอในการออกแบบครี บสาม
เซกเมนต์
เราสามารถกาหนดสมการได้ดงั นี้
𝐱𝐱𝟏𝟏 = 𝐋𝐋𝟐𝟐 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝛂𝛂𝟏𝟏 ) 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐲𝐲𝟏𝟏 = 𝐋𝐋𝟐𝟐 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜(𝛂𝛂𝟏𝟏 )

เมื่ อ 𝛂𝛂𝟏𝟏 =
y1 และ L2

(2)

𝛂𝛂𝐀𝐀 − 𝟗𝟗𝟗𝟗°โดยที่ α1 เป็ นมุ ม สมมติ ร ะหว่าง

4.1 พื้นทีภ
่ ายในครีบสามเซกเมนต์

จากรู ปที่ 6 สมมติให้พ้ืนที่สูงสุดในครี บสามเซกเมนต์
(AF) ได้จากผลรวมของพื้ น ที่ สี่เหลี่ ยมคางหมู (A1) และ
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า (B1) ดังนี้

รู ปที่ 5 มุมมองการออกแบบครี บสามเซกเมนต์ที่นาเสนอ

(3)

𝐴𝐴𝐹𝐹 = 𝐴𝐴1 + 𝐵𝐵1
1

𝐴𝐴1 = [𝐿𝐿1 + (𝐿𝐿1 + 𝑥𝑥1 )] ∙ 𝑦𝑦1
2

𝐵𝐵1 = (𝐿𝐿1 + 𝑥𝑥1 ) ∙ 𝐿𝐿3

(4)
(5)

ดังนั้นพื้นที่ A1 และ B1 สำมำรถคำนวณได้จำกกำร
แทนสมกำรที่ (2) ใน สมกำรที่ (4) และ (5) จะได้
1
∴ 𝐴𝐴1 = [𝐿𝐿1 + (𝐿𝐿1 + {𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 )})]
2
∙ 𝐿𝐿2 cos(𝛼𝛼1 )
1
= 𝐿𝐿1 𝐿𝐿2 cos(𝛼𝛼1 ) + 𝐿𝐿22 sin(𝛼𝛼1 ) cos(𝛼𝛼1 ) (6)

รู ปที่ 6 การออกแบบครี บสามเซกเมนต์ที่นาเสนอ

2
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∴ 𝐵𝐵1 = 𝐿𝐿3 ∙ (𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 ))

ส.สิทธิ์จงสถาพร

(7)

= 𝐿𝐿1 𝐿𝐿3 + 𝐿𝐿2 𝐿𝐿3 sin(𝛼𝛼1 )

ปริ มาตรทั้งหมดของอนุ ภาคของแข็งที่ ตอ้ งการ
อบแห้งขณะท่ อ หมุ น จะต้อ งอยู่ร ะหว่าง 10-15% ของ
ปริ มาตรทั้งหมดของท่อหมุน
่ นครี บ
2) ปริ มาตรทั้งหมดของอนุภาคของแข็งที่อยูบ
สามเซกเมนต์ขณะท่ อหมุน จะต้องอยู่ระหว่าง 10-15%
ของปริ ม าตรทั้ งหมดของอนุ ภ าคของแข็ ง ที่ อ ยู่ ใ นท่ อ
ขณะหมุน
จากเงื่ อนไขข้างต้น ดังนั้นปริ มาตรภายในครี บสาม
เซกเมนต์ขณะท่อหมุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Veff) กาหนดได้จาก
1)

4.2 ระยะโปรยเมื่ อ อนุ ภ าคของแข็ ง ตกจากครี บ สาม

เซกเมนต์
จากรู ปที่ 7 สมมติให้ระยะโปรยสูงสุดของของแข็งที่
ตกจากปลายครี บในต าแหน่ ง 12 นาฬิ ก าลงมาที่ พ้ื น
ด้านล่างขณะท่อหมุน โดยเป็ นระยะที่ของแข็งได้สมั ผัสกับ
ล ม ร้ อ น เกิ ด ก ารแ ล กเป ลี่ ยน ค วาม ร้ อ น เพื่ อ ให้ ได้
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
สมมติค่าเหล่านี้ในรู ปที่ 5 และ 7 เมื่อมุม θ = 90°
X o = 0,

𝑅𝑅𝑜𝑜 = 𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑥𝑥 ,

and 𝑌𝑌𝑜𝑜 = 𝑅𝑅𝑜𝑜

and

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0.15(0.15𝑉𝑉𝑑𝑑 ) = 0.15(0.15𝜋𝜋𝑅𝑅2 𝐿𝐿)

𝑅𝑅𝑥𝑥 = 𝑥𝑥1 + 𝐿𝐿1

เมื่ อ 𝑥𝑥1 = 𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 ) จากสมการที่ (2) แล้ว แทนค่ า
ทั้ง หมดลงในสมการที่ (1) ดัง นั้ นระยะโปรยของแข็ ง
สูงสุดที่สมั พันธ์กบั ความยาวครี บสามารถคานวณได้จาก
∴ 𝑌𝑌𝑓𝑓 =

=

𝑅𝑅𝑜𝑜 + 𝑅𝑅 {𝑅𝑅 − (𝐿𝐿1 + 𝑥𝑥1 )} + 𝑅𝑅
=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔)

2𝑅𝑅−𝐿𝐿1 −𝐿𝐿2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼1 )

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔)

เมื่อ L เป็ นความยาวของท่อหมุน Vd เป็ นปริ มาตรทั้งหมด
ของท่อหมุน และ R เป็ นรัศมีของท่อหมุนโดย มีเงื่อนไขว่า
VF > 2Veff

5.
(8)

ทาการคานวณเพื่อหาขนาดของครี บสามเซกเมนต์
L1, L2 และ L3โดยใช้ขอ้ มูลจากบทความ [5] ดังนี้
ขนาดของอนุภาคของแข็งที่เป็ นเม็ดปุ๋ ย = 0.0031 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อหมุน (D) = 3 ม. รัศมี (R) = 1.5 ม.
และมุม  = 2.5° มุม α1 = 55° จานวนครี บทั้งหมดตลอด
ความยาวท่อหมุน (Nf) = 16 ความยาวท่อหมุน (L) = 30 ม.
โดยแสดงวิธีคานวณ ดังนี้
1) ในกรณี น้ ี อ นุ ภาคเป็ นของแข็ง ชนิ ด เดี ยวกัน ที่ มี
ขนาดระหว่าง 0.001-0.010 ม. จากสมมติฐานที่ให้ความ
ยาวเซกเมนต์ L3 = 0.050 ม. และความยาวเซกเมนต์ L2
เป็ นสามเท่าของ L3 ดังนั้น L2 = 0.150 ม.
2) ค านวณหา L1จากสมมติ ฐ านที่ ใ ห้ ร ะยะโปรย
สู งสุ ดของของแข็ง (Yf) มีค่าโดยประมาณเป็ นร้อยละ 85
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหมุน แล้วแทนในสมการที่
(8) เพื่อคานวณหา L1 ดังนี้

ปริ มาตรภายในครี บสามเซกเมนต์ (VF) สามารถหา
ได้จาก
𝑁𝑁𝑓𝑓
2

(𝐴𝐴𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿)

ผลการคานวณของกรณีศึกษา

5.1 กรณีศึกษาที่ 1

4.3 ปริมาตรภายในครีบสามเซกเมนต์

𝑉𝑉𝐹𝐹 =

(10)

(9)

เมื่อ L เป็ นความยาวของท่อหมุน และ Nf เป็ นจานวนครี บ
ทั้งหมดภายในท่ อ หมุ น ตลอดทั้งความยาวของท่ อ หมุ น
𝑁𝑁
และเมื่ อ 𝐷𝐷𝑓𝑓 ≈ 6.56 − 9.84 [9] โดย D คื อ เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของท่อหมุน
4.4 ปริ ม าตรภายในครี บ สามเซกเมนต์ ที่ ใ ช้ บรรทุ ก
อนุภาคของแข็งขณะท่ อหมุน
เงื่อนไขที่ ใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพขณะท่อหมุน [9] มีดงั นี้
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𝑌𝑌𝑓𝑓 = 0.85 ∙ 𝐷𝐷 =

2𝑅𝑅 − 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 )
cos(𝜔𝜔)
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∴ 𝐿𝐿1 = 2𝑅𝑅 − 0.85𝐷𝐷 cos(𝜔𝜔) − 𝐿𝐿2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼1 ) = 0.330

1) ในกรณี น้ ี อนุ ภ าคเป็ นของแข็ ง ชนิ ด เดี ย วกัน ที่ มี

ขนาดน้อ ยกว่า 0.001 ม . จากสมมติ ฐ านที่ ให้ ค วามยาว
เซกเมนต์ L3 = 0.015 ม. และความยาวเซกเมนต์ L2 เท่ากับ
L3 ดังนั้น L2=0.015 ม.
2) ค านวณหา L1จากสมมติ ฐ านที่ ใ ห้ ร ะยะโปรย
สูงสุดของของแข็ง (Yf) มีค่าโดยประมาณ เป็ นร้อยละ 85
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหมุน แล้วแทนในสมการที่
(8) เพื่อคานวณหา L1 ดังนี้

ดังนั้น ควำมยำวเซกเมนต์ L1 = 0.330 ม.
3) ค ำนวณหำระยะโปรยของอนุ ภ ำคของแข็ ง Yf
โดยแทนค่ำ L1 และ L2ในสมกำรที่ (8)
∴ 𝑌𝑌f =

2𝑅𝑅−𝐿𝐿1 −𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 )
cos(𝜔𝜔)

= 2.55 ม.

คำนวณหำพื้นที่สูงสุดในครี บสำมเซกเมนต์ (Af)
โดยแทนสมกำรที่ (6) และ (7) ในสมกำรที่ (3) จะได้
4)

2𝑅𝑅 − 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 )
cos(𝜔𝜔)
∴ 𝐿𝐿1 = 2𝑅𝑅 − 0.85𝐷𝐷 cos 𝜔𝜔 − 𝐿𝐿2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼1 )
= 0.048ม.
𝑌𝑌𝑓𝑓 = 0.85 ∙ 𝐷𝐷 =

∴ 𝐴𝐴f = 𝐿𝐿1 𝐿𝐿3 + 𝐿𝐿2 𝐿𝐿3 sin(𝛼𝛼1 ) + 𝐿𝐿1 𝐿𝐿2 cos(𝛼𝛼1 )
1
+ 𝐿𝐿22 sin(𝛼𝛼1 ) cos(𝛼𝛼1 ) = 0.0563 ม.2
2

คำนวณหำปริ มำตรภำยในครี บสำมเซกเมนต์ Vf
จำกสมกำรที่ (9) จะได้
5)

∴ 𝑉𝑉F =

𝑁𝑁𝑓𝑓
2

ดังนั้น ความยาวเซกเมนต์ L1 = 0.048 ม.
3) ค านวณหาระยะโปรยของอนุ ภ าคของแข็ ง Yf
โดยแทนค่า L1 และ L2ในสมการที่ (8)

(𝐴𝐴𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿) = 13.50ม3.

สรุ ปผลที่ได้จากการคานวณหาขนาดของครี บทั้งสาม
เซกเมนต์กรณี ที่อนุภาคของของแข็งเป็ นเม็ดปุ๋ ยมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.0031ม. ด้วยการออกแบบที่ ได้นาเสนอ
เปรี ยบเทียบกับขนาดของครี บทั้งสามเซกเมนต์ในบทความ
[5] ดังแสดงในตารางที่ 1 จะได้ Veff=4.77 ม 3และ VF ที่
ค านวณได้ มี ค่ ามากกว่า สองเท่ าของ Veff เป็ นจริ งตาม
เงื่อนไขที่กาหนดข้างต้น และเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของระยะ
โปรยที่ได้ (Yferr) เท่ากับ |2.63−2.55|
× 100 = 3.04%
2.63
5.2 กรณีศึกษาที่ 2
ทาการคานวณเพื่อหาขนาดของครี บสามเซกเมนต์
L1, L2 และ L3โดยใช้ขอ้ มูลจากบทความ [6] ดังนี้
ขนาดของอนุภาคของแข็งที่เป็ นเม็ด สารดูดความชื้ น
(Adsorbent beads) = 0.0007 ม. เส้ น ผ่านศู น ย์ก ลาง
ของท่อหมุน (D) = 0.387 ม. รัศมี (R) = 0.1935 ม. มุม
=2.5° มุม α1 = 45°, จานวนครี บทั้งหมดตลอดความยาว
ท่ อ หมุ น (Nf) = 12 ความยาวท่ อ หมุ น (L) = 1.21 ม.
โดยแสดงวิธีคานวณ ดังนี้

∴ 𝑌𝑌f =

2𝑅𝑅−𝐿𝐿1 −𝐿𝐿2 sin(𝛼𝛼1 )
cos(𝜔𝜔)

= 0.3290 ม.

คานวณหาพื้นที่สูงสุดในครี บสามเซกเมนต์ (Af)
โดยแทนสมการที่ (6) และ (7) ในสมการที่ (3) จะได้
4)

∴ 𝐴𝐴f = 𝐿𝐿1 𝐿𝐿3 + 𝐿𝐿2 𝐿𝐿3 sin(𝛼𝛼1 )
+ 𝐿𝐿1 𝐿𝐿2 cos(𝛼𝛼1 )
1
2

+ 𝐿𝐿22 sin(𝛼𝛼1 ) cos(𝛼𝛼1 ) = 0.00144 ม.2

คานวณหาปริ มาตรภายในครี บสามเซกเมนต์ Vf
จากสมการที่ (9) จะได้
𝑁𝑁
∴ 𝑉𝑉𝐹𝐹 = 𝑓𝑓 (𝐴𝐴𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿) = 0.01045ม3.
2
สรุ ปผลที่ได้จากการคานวณหาขนาดของครี บทั้งสาม
เซกเมนต์ใ นกรณี ที่ อ นุ ภาคของของแข็งเป็ นเม็ ด สารดู ด
ความชื้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.0007 ม. เปรี ยบเทียบ
กับ การออกแบบที่ ได้น าเสนอกับ ขนาดของครี บ ทั้งสาม
เซกเมนต์ในบทความ [6] เมื่ อขนาดของอนุ ภาคมี ขนาด
เล็กมากและท่อหมุนอบแห้งมีขนาดเล็กผลที่ ได้ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 จะได้ Veff = 0.0032ม3 และVF ที่ คานวณ
ได้มี ค่ามากกว่าสองเท่ าของ Veff เป็ นจริ งตามเงื่ อนไขที่
5)
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กาหนดข้างต้นและ เปอร์ เซ็นต์ผิดพลาดของระยะโปรยที่
0.329|
× 100 = 2.08%
ได้ (Yferr) เท่ากับ |0.3360.−
336

ในตารางที่ 1 และ 2 การค านวณเมื่ อ อนุ ภาคของแข็ ง มี
ขนาดที่แตกต่างกัน
โดยกรณี ศึ กษาที่ 1 พบว่า กรณี ที่ ข องแข็ง มี ข นาด
ระหว่าง 1-10 มม. สามารถค านวณขนาดของครี บ สาม
เซกเมนต์ภายในท่อหมุนที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ม. ด้วย
วิธีการออกแบบที่ นาเสนอ ดังนี้ 0.330 ม. 0.150 ม. และ
0.05 ม. โดยมี ร ะยะโปรยสู ง สุ ด เท่ ากับ 2.55 ม. ซึ่ งมี ค่ า
ใกล้เคียงกับขนาดของครี บสามเซกเมนต์ในท่อหมุนระดับ
อุตสาหกรรมที่ มีใช้งานในปั จจุ บัน ซึ่ งมี ขนาด 0.220 ม.
0.190 ม. และ 0.05 ม. โดยมี ร ะยะโปรยสู ง สุ ด เท่ ากับ
2.63 ม.ดัง นั้น เปอร์ เซ็ น ต์ ผิ ด พลาดของระยะโปรยที่ ไ ด้
(Yferr) เท่ากับ 3.04%
กรณี ศึกษาที่ 2 พบว่า กรณี ที่ของแข็งมีขนาดน้อยกว่า
1 มม. สามารถคานวณขนาดของครี บสามเซกเมนต์ภายใน
ท่อหมุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.387 ม.ที่ได้จากวิธี
ออกแบบที่นาเสนอ ดังนี้ 0.048 ม. 0.015 ม. และ 0.015ม.
โดยมีระยะโปรยสู งสุ ดเท่ ากับ 0.329 ม. ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง
กั บ ขนาดของครี บสามเซกเมนต์ ใ นท่ อหมุ น ระดั บ
อุตสาหกรรมที่ มี ใช้งาน ซึ่ งมี ขนาด 0.041 ม. 0.015 ม.
และ 0.015 ม. โดยมี ระยะโปรยสู งสุ ด เท่ ากับ 0.336 ม.
ดัง นั้ นเปอร์ เซ็ น ต์ผิ ด พลาดของระยะโปรยที่ ไ ด้ (Yferr)
เท่ากับ 2.08%
สรุ ปได้ ว่ า ครี บสามเซกเมนต์ ภ ายในท่ อ หมุ น ที่
ออกแบบสามารถออกแบบได้ ใ กล้ เคี ย งกั บ ครี บสาม
เซกเมนต์ ใ นบทความที่ ไ ด้น าเสนอมาแล้ว โดยใช้ก าร
ค านวณอย่ า งง่ า ยและผลที่ ได้ จ ากการออกแบบเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับอุปกรณ์ ที่มีใช้งานจริ ง พบว่า ค่าที่ ได้มีค่า
ใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 1 ผลที่ได้จากการออกแบบเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
จากบทความ [5]โดยขนาดอนุ ภาค= 0.0031 ม. และ D=3 ม.,
 = 2.5°, Nf =16, L=30 ม.
รำย
ละเอียด

บทควำม
[2]

L1 (m)
L2 (m)
L3 (m)
Yf(m)

0.220
0.190
0.050
2.63

จำกกำร
ออกแบบ
0.330
0.150
0.050
2.55

รำย
ละเอียด

αA / α1
αB / α2
AF (m2)
VF (m3 )

บทควำม
[2]

145°/55°
125°/35°
0.0512
12.30

จำกกำร
ออกแบบ
145°/55°
125°/35°
0.0563
13.50

ตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการออกแบบเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
จากบทความ [6] โดยขนาดอนุ ภาค = 0.7 มม. และ D =
0.387 ม. และ  = 2.5°, Nf = 12, L = 1.21 ม.
ราย
ละเอียด

บทความ

L1 (m)
L2 (m)
L3 (m)
Yf(m)

[6]

0.041
0.015
0.015
0.336

จากการ
ออกแบบ
0.048
0.015
0.015
0.329

ราย
ละเอียด

αA / α1
αB / α2
AF (m2 )
VF (m3 )

บทความ
[6]

135°/45°
135°/45°
0.00126
0.00915

จากการ
ออกแบบ
135°/45°
135°/45°
0.00144
0.01045

6. สรุ ปผล

บทความนี้ ได้น าเสนอวิ ธี ก ารออกแบบครี บ สาม
เซกเมนต์สาหรับ ท่ อหมุนอบแห้งในระดับ อุตสาหกรรม
โดยใช้พ้นื ฐานตรี โกณและสมมติฐานที่สมั พันธ์กบั เงื่อนไข
ที่ ใ ช้ใ นการท างานโดยมี ร ะยะโปรยสู ง สุ ด ของอนุ ภ าค
ของแข็งที่ตกจากปลายครี บในตาแหน่ง 12 นาฬิกาลงมาที่
พื้นด้านล่างขณะท่อหมุน ซึ่ งเป็ นระยะที่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด ในการแลกเปลี่ ย นความร้ อ น โดยบทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการออกแบบและการคานวณ
ครี บสามเซกเมนต์อย่างง่าย แล้วนาผลที่ได้เปรี ยบเทียบกับ
ขนาดของครี บสามเซกเมนต์ที่ได้มีการนาเสนอมาแล้ว โดย
วิธีการที่ นาเสนอด้วยการใช้สูตรคานวณอย่างง่ายนามาใช้
คานวณด้วยข้อมูลจากบทความที่ [5] และ [6] ดังแสดงผล
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