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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อหาลักษณะการกระจายของอุณหภูมิใน
โครงอิฐทนไฟและของไหลสําหรับกระบวนการนําความรอนทิ้งกลับมา
ใชใหมในรีเจเนอเรเตอร โดยจะใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประกอบกันกับ
การทําการทดลอง ตรวจวัด และเก็บขอมูลจากการใชงานจริงในโรงงาน
สําหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่ใชในที่นี้ จะใชวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนตใน
การคํานวณการกระจายตัวของอุณหภูมิ ซึ่งจากงานวิจัยพบวา การนํา
ความรอนทั้งในทิศทางตามแนวการไหลและในทิศทางตั้งฉากกับการ
ไหลมีผลตอการกระจายตัวของอุณหภูมิในวัสดุสะสมความรอน ทั้งนี้
สามารถประยุกตผลลัพธที่ไดในการปรับวัฏจักรการทํางานที่เหมาะสม
ของรีเจเนอเรเตอร เพื่อใหไดปริมาณความรอนนํากลับมาใชที่มากที่สุด
คําสําคัญ; รีเจเนอเรเตอร/ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนต
Abstract
The objective of this work is to find the temperature
distributions in the fire clay bricks and fluid of the heat recovery
process in a fireclay brick regenerator by using the numerical
simulation and experiments. The experiments are conducted in a
factory in order to measure required data. The finite difference
method is employed to calculate the temperature distribution.
From this work, we have found that both the axial and transverse
conductions have effects on the sensible heat storage unit. This
data is useful for determining the optimum time cycle and
maximum heat recovery of typical fire clay brick regenerators.
Keyword; Regenerator/Finite difference method

สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

1. บทนํา
รีเจเนอเรเตอร (Regenerator) เปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
แบบไมตอเนื่องชนิดหนึ่ง ซึ่งทําการแลกเปลีย่ นความรอนระหวางของ
ไหลสองชนิด โดยใชตัวกลางซึ่งเปนของแข็งในการสะสมความรอน โดย
มีการทํางาน 2 ชวงคือ ชวงสะสมความรอนและชวงคายความรอน
(Heating period และ Cooling period) ดังนั้น การหาเวลาสําหรับวัฏ
จักรการทํางานที่ถูกตอง (เวลาในการสลับ Period) จะทําใหการนํา
ความรอนกลับมาใชมีประสิทธิภาพที่สุด อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ
คํานวณโดยใชวิธีวเิ คราะห (Analytical method) ไมสามารถทําได
โดยงาย เพราะสมการอนุพันธที่ใชคํานวณ อยูในลักษณะไมเชิงเสน
ผูวิจัยจึงเลือกใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการคํานวณ เพื่อหาวัฏจักรการ
ทํางานที่เหมาะสมใน Regenerator
รูปที่ 1 (a) แสดงการทํางานของ Regenerator โดยที่
Regenerator ทางดานซายมืออยูในชวง Cooling period สวน
Regenerator ทางดานขวามืออยูในชวง Heating period ในชวง
Heating period นั้นกาซรอนจะสะสมความรอนในวัสดุสะสมความรอน
สวนชวง Cooling period นั้นอากาศดีที่ใชในการเผาไหมจะถูกอุน
เนื่องจากไดรับความรอนจาก Regenerator เมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะมี
การสลับการไหลของอากาศดี และกาซดวย Reversing valve ซึ่งแสดง
ในรูปที่ 1 (b) อากาศดีก็จะไหลเขามารับความรอนจากวัสดุสะสมความ
รอนจาก Regenerator ทางดานขวามือ จากนั้นก็จะถูกนําไปใชในการ
เผาไหม และกาซเสียก็จะถูกปลอยเขาไปยัง Regenerator ทางดาน
ซายมือ เพื่อถายเทความรอนใหวัสดุสะสมความรอนตอไป
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สําหรับวัสดุสะสมความรอน
รูปแบบของการกระจายอุณหภูมิในวัสดุสะสมความรอน สามารถ
จําลองไดดวยสมการเชิงอนุรักษของกฎการอนุรักษพลังงานดังนี้
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รูปที่ 1 การทํางานของ Regenerator
2. การจําลองแบบของปญหา
ในการงานวิจัยนี้ไดใช Finite difference method ในการแกปญหา
การไหลในชองสี่เหลี่ยมโดยคิดการนําความรอนแบบสองมิติในสถานะ
ไมอยูตัวในของแข็ง โดยมีลักษณะของโดเมนดังรูปที่ 2
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รายละเอียดของคุณสมบัติตางๆของของไหลและวัสดุสะสมความรอน
รวมถึงคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของของไหลที่ไดจากสมการ
Correlation สามารถดูไดจาก [2]
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรจะใช Finite difference method
ในการชวยแกปญหาการนําความรอนแบบสองมิติ โดย Grid ที่ใชในการ
คํานวณ แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 ลักษณะของชองทางการไหลของ Regenerator
เงื่อนไขขอบ
1. ดานซาย ดานขวา และดานลางไมมีฟลักซถายเทความรอน
2. ดานบนมีการพาความรอนที่ผิว
สมมติฐาน
1. คุณสมบัติของของไหลและวัสดุสะสมความรอนมีคาคงที่
2. สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของของไหลมีคาคงที่
3. ที่เวลาเริ่มตนของชวงการไหล การกระจายของอุณหภูมิในเนื้ อ
วัสดุนําความรอนมีความสม่ําเสมอ
4. ไมคํานึงถึงความรอนที่ถายเทออกทางดานขางของ Heat storage
unit
5. ของไหลมีความเร็วคงที่
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รูปที่ 3 การแบง Node ของ Domain
ในการคํานวณจะใชวิธีแบบปริยาย (Implicit method) เนื่องจากวิธี
นี้มีเสถียรภาพการคํานวณแบบไมมีเงื่อนไข (Unconditionally stable)
ทําใหเราสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการลูออกของผลลัพธ และยังสามารถ
ใชคาชวงเวลา ∆t ที่สูงกวาเวลาวิกฤตได
การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมจะถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับผลเฉลยแมน
ตรง งานวิ จัย ที่เ คยมีมาในอดีต และการทดลองกับการใชง านจริ งใน
โรงงาน เชน
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4. การเปรียบเทียบผลลัพธ จากการคํานวณดวยระเบียบวิธีเชิ ง
ตัวเลขกับผลลัพธจากการทดลอง
เมื่ อ โปรแกรมถู ก ตรวจสอบความถู ก ต อ งเบื้ อ งต น แล ว จึ ง นํ า
โปรแกรมไปคํานวณปญหาของ Regenerator ที่สนใจ ในโรงงานถลุงแร
แหงหนึ่ง โดยทําการติดตั้งเทอรโมคัปเปล เพื่อวัดการกระจายตัวของ
อุณหภูมิของของไหล และวัสดุสะสมความรอน ดังแสดงในรูปที่ 4 - 5
โดยที่ในบทความฉบับนี้จะยกตัวอยางการทดลองสลับคาบการไหลที่
เวลา 25 นาที ซึ่งมีผลดังรูปที่ 6 - 8
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รูปที่ 6 การกระจายตัวของอุณหภูมิของของไหลที่ระนาบกึ่งกลางของ
ของไหล
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1. ปญหาการนําความรอนแบบสองมิติในสถานะอยูตัว
1.1 กรณีเงื่อนไขขอบแบบอุณหภูมิคงที่และการถายเทความรอน
คงที่
1.2 กรณีเงื่อนไขขอบแบบการถายเทความรอนคงที่และมีการพา
ความรอนที่ผิว
2. ปญหาการนําความรอนแบบสองมิติในสถานะไมอยูตัว
2.1 กรณีเงื่อนไขขอบแบบอุณหภูมิคงที่ และมีการพาความรอนที่
ผิว
นอกจากนี้ ยังไดทําการตรวจสอบโปรแกรมกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห
สําหรับปญหาที่มีลักษณะคลายกันของ Schmidt and Willmott [1] ดวย
(รายละเอียดของการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สามารถดูไดจาก [2])
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สายสัญญาณของเทอรโมคัปเปล

รูปที่ 7 การกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอนที่ระนาบ
การพาความรอนที่ผิววัสดุสะสมความรอน

รูปที่ 4 ตําแหนงติดตั้งเทอรโมคัปเปล ในของไหล
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รูปที่ 5 ตําแหนงติดตั้งเทอรโมคัปเปล ในวัสดุสะสมความรอน
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การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของไหล แสดงในรูปที่ 6 โดย
สัญลักษณตางๆแทนผลที่ไดจากการทดลอง สวนที่พล็อตเปนเสน คือ
ผลที่ไดจากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โดยมีการสลับคาบการไหลเริ่มจาก
Heating period สลับกับ Cooling period เปนจํานวน 4 Cycle ซึ่งมี
ประเด็นที่นาสนใจดังนี้
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รูปที่ 8 การกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอนที่ระนาบที่
สมมติใหเปน Adiabatic plane
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Heating period
1. การลดลงของอุณหภูมิของกาซเสียตามระยะทาง กาซเสียจะไหล
เขา Regenerator ที่ตําแหนง 5.04 เมตร เมื่อไหลผานวัสดุสะสมความ
รอนก็จะถายเทความรอนใหวัสดุสะสมความรอน ทําใหที่ตําแหนง 4.74,
0.3 และ 0 เมตร กาซเสียมีอุณหภูมิลดลงตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา
ผลลัพธที่ไดจากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และผลลัพธที่ไดจากการทดลองมี
ความสอดคลองกัน
2. การเพิ่มอุณหภูมิของกาซเสียตามเวลา ที่ตําแหนงใดๆในของไหล
อุณหภูมิของของไหลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลามากขึ้น เนื่องจากเมื่อกาซรอน
ใหความรอนกับวัสดุสะสมความรอน วัสดุสะสมความรอนก็จะรอนขึ้น
ผลตางอุณหภูมิระหวางกาซรอนกับวัสดุสะสมความรอนก็จะนอยลง ทํา
ใหยิ่งเวลาผานไปนานเทาไรกาซเสียก็ใหความรอนไดนอยลงทําใหกาซ
เสียที่ตําแหนงใดๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นเทานั้น ซึ่งจะเห็นไดจากกราฟวา
ผลลัพธที่ไดจากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และผลลัพธที่ไดจากการทดลองก็
ยังมีความสอดคลองกันดี
3. ความชันของกราฟที่ไดจากการทดลองมีคานอย เนื่องจากของไหล
มีความเร็วต่ํา ทําใหมีการพาความรอนนอยเมื่อเทียบกับ การแผรังสี
ความรอน ซึ่ง กราฟที่ได จากระเบี ยบวิธีเ ชิงตั วเลขก็มีความชันน อ ย
เชนกัน
Cooling period
1. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอากาศดีตามระยะทาง อากาศดีจะ
ไหลเขา Regenerator ที่ตําแหนง 0 เมตร เมื่อไหลผานวัสดุสะสมความ
รอนก็จะรับความรอนจากวัสดุสะสมความรอน ทําใหที่ตําแหนง 0.3,
4.74 และ 5.04 เมตร อากาศดีมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได
ว า ผลลพธ ที่ ไ ด จ ากระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข และผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการ
ทดลองมีความสอดคลองกัน
2. การลดลงของอุณหภูมิของอากาศดีตามเวลา ที่ตําแหนงใดๆใน
ของไหลอุณหภูมิของของไหลจะลดลงเมื่อเวลามากขึ้น เนื่องจากเมื่อ
อากาศดีรับความรอนจากวัสดุสะสมความรอน วัสดุสะสมความรอนก็จะ
เย็นลง ทําใหผลตางอุณหภูมิระหวางอากาศดีกับวัสดุสะสมความรอน
นอยลง ยิ่งเวลาผานไปนานเทาไรอากาศดีก็รับความรอนไดนอยลงทํา
ใหอากาศดีมีอุณหภูมิต่ําลงเทานั้น โดยพบวาผลลัพธที่ไดจากระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข และผลลัพธที่ไดจากการทดลองมีความสอดคลองกันดี
3. ความชันของกราฟที่ไดจากการทดลองมีคานอย เนื่องจากของไหล
มีความเร็วต่ํา ทําใหมีการพาความรอนนอยเมื่อเทียบกับ การแผรังสี
ความรอน ซึ่ง กราฟที่ได จากระเบียบวิธี เ ชิ งตั วเลขก็มีความชันนอ ย
เชนกัน
วัสดุสะสมความรอน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอน แสดงในรูปที่ 7
และ 8
โดยมีการสลั บคาบการไหลเริ่ มจาก Heating period
เชนเดียวกับในของไหล ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจคลายๆกับในของไหล
ตางกันเพียงชวงรอยตอระหวาง Period อุณหภูมิของของไหลเปลี่ยน
แบบทันทีทันใด แตในวัสดุสะสมความรอนเปลี่ยนแบบคอยเปนคอยไป
สวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิววัสดุสะสมความรอนและที่ระนาบ
สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

Adiabatic plane ก็มีขอแตกตางกัน คือ ที่ระนาบ Adiabatic plane มี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชากวาที่ผิว เนื่องจากคาการนําความรอนของ
วัสดุสะสมความรอนมีคานอย ทําใหกราฟที่ไดมีลักษณะคอนขางแบน
เมื่อเทียบกับที่ผิว สวนพฤติกรรมอื่นๆก็มีความคลายกับพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของไหล
Heating period
1. การลดลงของอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอนตามระยะทาง วัสดุ
สะสมความรอนที่ตําแหนง 5.04 เมตร มีอุณหภูมิสูงสุด จากนั้นก็จะมีคา
ลดลงตามแนวการไหล เนื่องจากกาซรอนที่ไหลผานชองทางการไหล
มีอุณหภูมิลดลง จึงถายเทความรอนใหวัสดุสะสมความรอนไดนอยลง
ซึ่งจะเห็นไดวาผลลัพธที่ไดจากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และผลลัพธที่ได
จากการทดลองมีความสอดคลองกัน
2. การเพิ่มอุณหภูมิวัสดุสะสมความรอนตามเวลา ที่ตําแหนงใดๆใน
วัสดุสะสมความรอนอุณหภู มิของวัสดุ สะสมความรอ นจะเพิ่มขึ้ นเมื่ อ
เวลามากขึ้น เนื่องจากกาซรอนใหความรอนกับวัสดุสะสมความรอน
วัสดุสะสมความรอนก็จะรอนขึ้น ยิ่งเวลาผานไปนานเทาไรวัสดุสะสม
ความรอ นก็ จะมี อุณหภูมิสูง ขึ้น แตสูงขึ้นในอัตราที่ นอยลง เนื่องจาก
ผลต างอุณหภู มิระหวางกา ซร อนกับวัสดุสะสมความรอ นก็ จะนอ ยลง
โดยผลลั พธที่ ไดจากระเบียบวิ ธีเ ชิ ง ตัวเลข และผลลัพธ ที่ ได จ ากการ
ทดลองมีความสอดคลองกันดี
Cooling period
1. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุสะสมความรอนตามระยะทาง อากาศ
ดีจะไหลเขา Regenerator ที่ตําแหนง 0 เมตร ซึ่งเปนตําแหนงที่วัสดุ
สะสมความรอนมีอุณหภูมิต่ําที่สุด สวนที่ตําแหนง 0.3, 4.74 และ 5.04
เมตร วัสดุสะสมความรอนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลําดับ เนื่องจากความ
รอนที่สะสมเอาไวจากชวง Heating period ซึ่งจะเห็นไดวาผลลัพธที่ได
จากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
และผลลัพธที่ไดจากการทดลองมีความ
สอดคลองกัน
2. การลดลงของอุณหภูมิวัสดุสะสมความรอนตามเวลา อุณหภูมิที่
ตําแหนงใดๆในวัสดุสะสมความรอนจะลดลงเมื่อเวลามากขึ้น เนื่องจาก
เมื่ออากาศดีรับความรอนจากวัสดุสะสมความรอน สงผลใหวัสดุสะสม
ความรอนมีอุณหภูมิลดลง แตเมื่อเวลาผานไปนานขึ้นอัตราการลดของ
อุณหภูมิจะลดลง เนื่องจากผลตางระหวางอุณหภูมิของวัสดุสะสมความ
รอน และอากาศดีมีคานอยลงตามเวลาที่มากขึ้น โดยผลลัพธที่ไดจาก
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และผลลัพธที่ไดจากการทดลองมีความใกลเคียง
กัน
5. การวิเคราะหคาความผิดพลาดของโปรแกรม
จากการวิเคราะหหาคามัธยฐานของคาความผิดพลาดโดยทําการ
เปรียบเทียบผลระหวางระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และการทดลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 9 – 11 สามารถสรุปไดวา
1. ระนาบกึ่ ง กลางของของไหลมี ค า มั ธ ยฐานของความผิ ด พลาด
เทากับ 19.60% สวนในชวง Cooling period มีคา 13.79%
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2. ระนาบการพาความรอนที่ผิววัสดุสะสมความรอนมีคามัธยฐานของ
ความผิดพลาดเทากับ 7.84% สวนในชวง Cooling period มีคา
5.71%
3. ระนาบที่สมมติใหเปน Adiabatic plane ในวัสดุสะสมความรอนมี
คา มัธ ยฐานของความผิด พลาดเทา กับ 7.74% ส ว นในช วง Cooling
period มีคา 4.57%
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รูปที่ 9 คาความผิดพลาดของอุณหภูมิของของไหลที่ระนาบกึ่งกลาง
ของของไหล
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สมมติใหเปน Adiabatic plane ในวัสดุสะสมความรอน การติดตั้งเทอร
โมคัปเปล ในเนื้อวัสดุสะสมความรอนอาจคลาดเคลื่อนเล็กนอย ทั้งนี้
ความผิดพลาดอาจเกิดจากลักษณะของพื้นผิว ซึ่งไมเรียบเหมือนใน
สมมติฐาน เนื่องจากการกัดกรอน และเศษ Slag ที่เกาะบนพื้นผิว
อยางไรก็ตาม ในกรณีของผลลัพธบริเวณระนาบกึ่งกลางของของ
ไหล คาความผิดพลาดกลับมีคาสูงขึ้นถึงเกือบ 20% ทั้งนี้ ความ
ผิดพลาดในการคํานวณอาจเกิดมาจาก
1. ในการถลุงจะมีเศษ Slag จากการถลุงปลิวมาเกาะทีช่ องทางการไหล
ซึ่งจะหนามากบริเวณปากทางเขาของกาซเสีย และลดลงตามระยะใน
แนวการไหล ทําใหคาการนําความรอน และขนาดของชองทางการไหล
ที่ใชในการคํานวณเปลี่ยนไป
2. ช อ งทางการไหลก อ นถึ ง วั ส ดุ ส ะสมความร อ นของ Regenerator
สามารถสะสมและคายความรอนได ทําใหอุณหภูมิกอนถึงปากทางเขา
Regenerator มีคาไมคงที่
6. บทสรุป
จากการเปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด ก ารทดลอง และการคํ า นวณด ว ย
ระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตั วเลข พบว า แนวโน ม ของกราฟการกระจายตั ว ของ
อุณหภูมิทั้งในของไหล และวัสดุสะสมความรอนมีความสอดคลองกัน
ทําใหมั่นใจไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชงาน
ไดอยางนาพอใจ โดยสามารถนําโปรแกรมนี้ไปใชในการคํานวณหาวัฏ
จักรการทํางานที่เหมาะสมของรีเจเนอเรเตอรทั่วไป
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7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่ใหเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้
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รูปที่ 10 คาความผิดพลาดของอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอนที่
ระนาบการพาความรอนที่ผิววัสดุสะสมความรอน
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รูปที่ 11 คาความผิดพลาดของอุณหภูมิของวัสดุสะสมความรอนที่
ระนาบที่สมมติใหเปน Adiabatic plane
จากผลการเปรียบเทียบเพื่อหาคาความผิดพลาด
ทําใหทราบวา
โปรแกรมที่สรางขึ้นมีความผิดพลาดนอยกวา 10% สําหรับผลลัพธที่
บริเวณระนาบการพาความรอนที่ผิววัสดุสะสมความรอน และระนาบที่
สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
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