การคํานวณพืน้ ที่ผิวและจํานวนชัน้ ของกองบรรจุอนุภาคกลม
Calculating of Surface Area and Layer Number of Spherical Particle Pack Bed
ประเสริฐ อินประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษี เจริญ กรุงเทพฯ 10163
Email: Prasert_Inp@yahoo.com

บทคัดย่ อ
บทความนี ไ้ ด้ วิ เ คราะห์ ก ารจัด เรี ย งตัว ของกอง
บรรจุอนุภาคกลมที่ มีขนาดเท่าๆกัน เพื่อคํานวณหา
พื น้ ที่ ผิ ว และจํ า นวนชั น้ เนื่ อ งจากผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ นี ม้ ี
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การถ่ายความร้ อนของวัสดุ
พรุ น จากการจํ า ลองให้ ก องอนุภ าคทรงกลมมี ก าร
จัดเรี ยงตัวแบบ SC, BCC, SFC, FCC, SH, CPH
และ GL ปรากฏว่ า มี ค่ า ความพรุ นอยู่ ร ะหว่ า ง
0.25952 ถึง 0.47640 ความสูงหน่วยเซลอยู่ระหว่าง 1
ถึง 1.63299 ของเส้ นผ่าศูนย์กลาง และพื ้นที่ผิว
ปริ มาตรอยู่ระหว่าง 3.14159 ถึง 4.44288 หารด้ วย
เส้ นผ่าศูนย์กลาง แล้ วทําการหาความสัมพันธ์ เป็ นเชิง
เส้ นระหว่างความพรุ นกับพื ้นที่ผิว และความพรุ นกับ
ความสูงหน่วยเซล ทําให้ ทราบรู ปแบบการจัดเรี ยงตัว
ของกองอนุภาคทรงกลมแบบผสมได้ เมื่อทราบขนาด
เส้ น ผ่ า ศูน ย์ ก ลางและค่า ความพรุ น สํา หรั บ จํ า นวน
ชั น้ ในการแบ่ ง จากความสู ง กองให้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
้ บของจริ งจะกําหนดจากความสูง
เหมือนกันทุกๆชันกั
หน่ ว ยเซลให้ มี ค่ า เท่ า กั บ ความหนาของชั น้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ ที่ได้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ในการใช้ งานเชิง
ประยุกต์ตอ่ ไป

Abstract
This article analyzes arrangement of
spherical pack bed which have same diameter
for calculate surface area and number of layer.
Owing to this result will be useful in analysis heat
transfer of porous material. From simulation, let
spherical pack bed have arranged in SC, BCC,
SFC, FCC, SH, CPH and GL. It found that
porosity have value between 0.25952 to
0.47640. Unit cell height between 1 to 1.63299
of diameter and area per volume between
3.1415 to 4.44288 divide by diameter. And then
find linear relation between Porosity & Surface
area and Porosity & Cell height make to know
complicate arrangement of spherical pack bed
when known spherical size and porosity. The
number of layer from divide the bed height for
same proprieties of each layer as reality will fix
from unit cell height equal to layer thickness.
These relations will be useful to use in next
applies practice.

คําสําคัญ: กองอนุภาคทรงกลม, พื ้นที่ผิว, ความสูงหน่วยเซล

Keyword: spherical pack bed, surface area, unit cell
height

1. บทนํา
บทความนี ไ้ ด้ วิ เ คราะห์ ก ารจัด เรี ย งตัว ของกอง
บรรจุ อ นุ ภ าคทรงกลมที่ มี ข นาดเท่ า ๆกั น เพื่ อ
คํานวณหาพื ้นที่ผิวและจํานวนชัน้ ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้ นีม้ ี
ประโยชน์ในการวิเคราะห์เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อน
(Heat exchanger) สําหรับการเพิ่มพื ้นที่ผิวถ่ายเท
ความร้ อน [2] และตัวถ่ายคืนพลังงานความร้ อน
(Heat Regenerator) [6] ทําให้ สามารถคํานวณ
ประยุกต์ใช้ งานได้ แม่นยํายิ่งขึ ้น
2. คุณสมบัตกิ องบรรจุอนุภาค
คุณสมบัติที่ ก ล่า วถึ ง นี เ้ ป็ นคุณ สมบัติโ ดยทั่ว ไป
เมื่อมีกลุ่มอนุภาคกลมกองอยู่ด้วยกันในภาชนะบรรจุ
โดยทําการหาค่าความพรุ น พื ้นที่ผิวต่อปริ มาตร และ
ค่าพื ้นที่ผิวต่อจํานวนชันของกลุ
้
ม่ อนุภาค
2.1
ความหนาแน่ นกองและความหนาแน่ น
อนุภาค
หาได้ ดงั นี ้
Bulk = mTotal/ VBulk
(1)
Particle = mTotal/ VSolid
(2)
เมื่อ Bulk - ความหนาแน่นกอง (Bulk density), kg/m3
้
ภาคในการบรรจุ, kg
mTotal - มวลทังหมดของอนุ
VBulk - ปริ มาตรบรรจุ, m3
Particle - ความหนาแน่นอนุภาค (Particle density)
, kg/m3
้
ภาคในการบรรจุ, m3
VSolid - ปริ มาตรทังหมดของอนุ

2.2 มวลแต่ ละอนุภาค
หาได้ ดงั นี ้
mParticle = ParticleVParticle
เมื่อ mParticle - มวลแต่ละอนุภาค, kg
VParticle - ปริ มาตรอนุภาค, m3
VParticle = (/6)Dp3

(3)

Dp - เส้ นผ่าศูนย์กลางอนุภาคกลม (Particle diameter)
,m

2.3 จํานวนอนุภาคในกองภาชนะบรรจุ
หาได้ ดงั นี ้
nParticle = mTotal/ mParticle
เมื่อ nParticle - จํานวนอนุภาค, pcs.

(4)

2.4 ความอัดตัวตัวประกอบการบรรจุ
หาได้ ดงั นี ้
PF = VSolid/ VBulk
(5)
= (VSolid/ VBulk)( mTotal/ mTotal)
= (VSolid/ mTotal)( mTotal/ VBulk)
= Particle/ Bulk
(6)
เมื่อ PF - ความอัดตัวหรื อตัวประกอบการบรรจุ (Packing
factor), -

2.5 ความพรุ น
หาได้ ดงั นี ้
 = VVoid/ VBulk = (VBulk - VSolid)/ VBulk = (1- VSolid/ VBulk)
= 1- PF
(7)
หรื อ PF = 1 - 
เมื่อ  - ความพรุน (Porosity) หรื อช่องว่าง (Void), VVoid - ช่องว่างที่เหลือจากการบรรจุ, m3

2.6 พืน้ ที่ผิวอนุภาคต่ อปริมาตรบรรจุ
หาได้ ดงั นี ้
APV = ASurf/ VBulk
(8)
= nParticle.AParticle/ VBulk
= (mTotal/ mParticle)( AParticle/ VBulk)
= (mTotal/ VBulk)( AParticle/ mParticle)
= Bulk[AParticle/(Particle.VParticle)]
= (Bulk/Particle)(AParticle/VParticle)
= PF(AParticle/ VParticle)
= (1 - )(AParticle/ VParticle)
(9)
เมื่อ APV – พื ้นที่ผิวอนุภาคทังหมดต่
้
อปริมาตรบรรจุ (Total
particle surface area per packed bed

volume), m2/m3
้
ภาค, m3
ASurf - พื ้นที่ผิวทังหมดของอนุ
AParticle - พื ้นที่ผิวแต่ละอนุภาค, m3/pcs.
AParticle = Dp2

กลมมี จุ ด สั ม ผั ส 6 จุ ด จํ า นวนทรงกลมในหนึ่ ง
หน่วยเซลแบบ SC คํานวณได้ ดงั นี ้

กรณีอนุภาคกลม
APV = 6*PF/ Dp =6*(1 - )/ Dp

(10)

2.6 พืน้ ที่ผิวอนุภาคต่ อชัน้
หาได้ ดงั นี ้
VLayer = ACSLayer Fl
(11)
(12)
APL = APV*VLayer
เมื่อ VLayer - ปริ มาตรแต่ละชัน้ (Volume per layer)
, m3/layer
ACSLayer - พื ้นที่หน้ าตัดกองบรรจุ (Cross section of
packed bed), m2
- ความหนาแต่ละชันที
้ ่แบ่งจากความสูงกอง
Fl
(Layer thickness), m
APL - พื ้นที่ผิวอนุภาคต่อชันความหนา
้
(Particle
2
surface area per layer), m /Layer

3. แบบจําลองการจัดเรี ยงตัวของกลุ่มอนุ ภาค
ทรงกลม
กลุ่มอนุภาคทรงกลมที่มีขนาดเท่าๆกันในที่นีจ้ ะ
ทําการวิเคราะห์ การเรี ยงตัวอย่างง่ายจํานวน 7 แบบ
คือ Simple cubic (SC), Body-centered cubic
(BCC), Simple face-centered (SFC), Facecentered cubic (FCC), Simple hexagonal (SH),
Close packed hexagonal (CPH) และ Graphene
layer (GL) ซึ่งทําการวิเคราะห์ คุณสมบัติต่างๆได้
ดังต่อไปนี ้
2.7 การจัดเรียงตัวแบบ Simple cubic (SC)
การจัดเรี ยงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยู่ที่มุมทัง้ 8 แสดงดังรู ปที่ 1 เห็นได้ ว่าทรง

รูปที่ 1 การจัดเรี ยงตัวแบบ Simple cubic [8]

มุม 1 มุม
1/8 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
8(1/8) ทรงกลม/หน่วยเซล
1 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.1.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

รูปที่ 2 ความยาวด้ านหนึง่ หน่วยเซล แบบ Simple cubic [3]

ความยาวด้ านของหนึ่ ง หน่ ว ยเซลแบบ SC
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 2
a = 2r = Dp
c=a
เมื่อ a - ความยาวโครงสร้ างผลึก (Side length of cubic)
r - รัศมีอนุภาคกลม (Particle radius), m
c - ความสูงหน่วยเซล (Unit cell height), m

3.1.2 ความอัดตัว
ค่าความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ SC คํานวณ
ได้ ดงั นี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 1*(/6)Dp3
ปริมาตรเซล = Dp3
ความอัดตัว
= [1*(/6)Dp3/Dp3]
= /6 = 0.52360

3.1.3 ความพรุน

คํานวณได้ จาก (6)

3.2.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

ความพรุน = 1-/6 = 1-0.52360 = 0.47640

3.1.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร

รูปที่ 3 พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริ มาตร แบบ Simple
cubic [7]

พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริ มาตรแบบ SC
แสดงในรูปที่ 3 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)

รูปที่ 5 ความยาวด้ านหน่วยเซล แบบ Body-centered cubic
[8]

พื ้นที่ผิวทรงกลม = 1*Dp2
ปริมาตรเซล = Dp3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [1*Dp2/Dp3] = /Dp
= 3.14159/ Dp

ความยาวด้ านของหนึ่ ง หน่ ว ยเซลแบบ BCC
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 5

3.2 การจัดเรียงตัวแบบ Body-centered cubic
(BCC)

3.2.2 ความอัดตัว
ค่าความอัดตัวการจัดเรี ยงแบบ BCC คํานวณได้
ดังนี ้ จาก (5)

รูปที่ 4 การจัดเรี ยงตัวแบบ Body-centered cubic [8]

การจัดเรี ยงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยูท่ ี่มมุ ทัง้ 8 และจุดกึ่งกลางของเซลแสดงดัง
รู ป ที่ 4 เห็ น ว่ า ทรงกลมมี จุด สัม ผัส 8 จุด พิ จ ารณา
ตามแนวเส้ นทแยงมุมของเซลพบว่าทรงกลมสัมผัส
เป็ นแนวเส้ นตรงต่อเนื่องออกไปเรื่ อยๆ จํานวนทรง
กลมในหนึง่ หน่วยเซลแบบ BCC คํานวณได้ ดงั นี ้
จุดกึ่งกลาง
1 ทรงกลม/หน่วยเซล
มุม 1 มุม
1/8 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
1+8 (1/8) ทรงกลม/หน่วยเซล
2 ทรงกลม/หน่วยเซล

(2Dp)2 = a2+ a2+ a2
a = 2Dp/ 3 = 1.15470 Dp
c = a

ปริมาตรทรงกลม = 2*(/6)Dp3
ปริมาตรเซล = (2Dp/ 3 )3
ความอัดตัว = [2*(/6)Dp3]/[(2Dp/ 3 )3]
= 3 /8 = 0.68017

3.2.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
ความพรุน = 1- 3 /8 = 1-0.68017 = 0.31983

3.2.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร

รูปที่ 6 พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร แบบ Bodycentered cubic [7]

พื น้ ที่ ผิ ว การถ่ า ยเทความร้ อนต่ อ ปริ ม าตรแบบ
BCC แสดงในรูปที่ 6 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)
พื ้นที่ผิวทรงกลม = 2*Dp2
ปริ มาตรเซล = (2Dp/ 3 )3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [2*Dp2]/[(2Dp/ 3 )3]
= (3 3 ) /4Dp
= 4.08105/Dp

3.3 การจัดเรียงตัวแบบ Simple face-centered
(SFC) หรือ Face-centered layer (FCL)

รูปที่ 7 การจัดเรี ยงตัวแบบ Simple face-centered

การจัดเรี ยงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยู่ที่ มุม ทัง้ 8 และที่ จุดกึ่งกลางของระนาบ
ด้ านบนด้ านล่าง แสดงดังรู ปที่ 7 เห็นได้ ว่าทรงกลมมี
จุดสัมผัส 6 จุด พิจารณาแนวเส้ นทแยงมุมของระนาบ
ด้ านข้ างเซลพบว่าทรงกลมสัมผัสเป็ นแนวเส้ นตรงต่อ
ออกไป จํานวนทรงกลมในหนึ่งหน่วยเซลแบบ SFC
คํานวณได้ ดงั นี ้
จุดกึ่งกลางด้ าน
1/2 ทรงกลม/หน่วยเซล
มุม 1 มุม
1/8 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
2(1/2)+8(1/8) ทรงกลม/หน่วยเซล
2 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.3.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

รูปที่ 8 ความยาวด้ านของหน่วยเซล แบบ Face-centered [3]

ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซลแบบ SFC
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 8
(2Dp)2 = a2+ a2
a = 2Dp/ 2 = 2 Dp = 1.41421 Dp

3.3.2 ความอัดตัว
ค่าความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ SFC คํานวณ
ได้ ดงั นี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 2*(/6)Dp3
ความสูงเซล(c) = Dp
ปริมาตรเซล = a2c = ( 2 Dp)2 Dp
ความอัดตัว
= [2*(/6)Dp3]/[ ( 2 Dp)2 Dp]
= /6= 0.52360

3.3.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
ความพรุน

= 1-/6 = 1-0.52360
= 0.47640

3.3.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร

รูปที่ 9 พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร แบบ Simple
Face-centered

พื น้ ที่ ผิ ว การถ่ า ยเทความร้ อนต่ อ ปริ ม าตรแบบ
SFC แสดงในรูปที่ 9 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)
พื ้นที่ผิวทรงกลม = 2*Dp2
ปริมาตรเซล = ( 2 Dp)2 Dp
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [2*Dp2]/[ ( 2 Dp)2 Dp]
= / Dp = 3.14159/ Dp

3.4 การจัดเรียงตัวแบบ Face-centered cubic
(FCC)

รูปที่ 10 การจัดเรี ยงตัวแบบ Face-centered cubic [8]

การจัดเรี ยงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยู่ที่ มุม ทัง้ 8 และที่ จุ ด กึ่ ง กลางด้ า นทัง้ 6
แสดงดังรู ปที่ 10 เห็นได้ ว่าทรงกลมมีจุดสัมผัส 12 จุด
พิจารณาแนวเส้ นทะแยงมุมของระนาบด้ านข้ างเซล
พบว่ า ทรงกลมสั ม ผั ส เป็ นแนวเส้ นตรงต่ อ ออกไป
จํานวนทรงกลมในหนึ่งหน่วยเซลแบบ FCC คํานวณ
ได้ ดงั นี ้
จุดกึ่งกลางด้ าน
1/2 ทรงกลม/หน่วยเซล
มุม 1 มุม
1/8 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
6(1/2)+8(1/8) ทรงกลม/หน่วยเซล
4 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.4.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

รูปที่ 11 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล แบบ Facecentered cubic [7]

ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซลแบบ FCC
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 11
(2Dp)2 = a2+ a2
a = 2Dp/ 2 = 2 Dp = 1.41421 Dp
c = a

3.4.2 ความอัดตัว

ค่าความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ FCC
คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 4*(/6)Dp3
ปริมาตรเซล = ( 2 Dp)3
ความอัดตัว
= [4*(/6)Dp3]/[( 2 Dp)3]
= 2 /6
= /3 2 = 0.74048

3.4.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
ความพรุน
= 0.25952

= 1-/3 2 = 1-0.74048

3.4.3 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร
พื น้ ที่ ผิ ว การถ่ า ยเทความร้ อนต่อ ปริ ม าตรแบบ
FCC แสดงในรูปที่ 11 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)
พื ้นที่ผิวทรงกลม = 4*Dp2
ปริมาตรเซล = ( 2 Dp)3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริ มาตร
= [4*Dp2]/[( 2 Dp)3] = 2 /Dp
= 4.44288/ Dp

3.5 การจัดเรียงตัวแบบ Simple hexagonal (SH)
หรือ Hexagonal layer (HL)

รูปที่ 12 การจัดเรี ยงตัวแบบ Simple hexagonal [8]

การจัดเรี ยงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยู่ที่มุมทัง้ 12 และที่จุดกึ่งกลางของระนาบ
ด้ านบนด้ านล่าง แสดงดังรูปที่ 12 เห็นได้ ว่าทรงกลมมี
จุดสัมผัส 8 จุด จํานวนทรงกลมในหนึง่ หน่วยเซลแบบ
SH คํานวณได้ ดงั นี ้
จุดกึ่งกลางระนาบ 1/2 ทรงกลม/หน่วยเซล

มุม 1 มุม
1/6 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
12(1/6)+2(1/2) ทรงกลม/หน่วยเซล
3 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.5.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริ มาตรแบบ SH
แสดงในรูปที่ 12 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)

รูปที่ 13 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล แบบ Hexagonal
[8]

3.6 การจัดเรียงตัวแบบ Close packed hexagonal
(CPH)
การจัด เรี ย งตัว แบบนี ห้ น่ ว ยเซลมี จุดศูน ย์ ก ลาง
ทรงกลมอยู่ที่มุมทัง้ 12 และระหว่างระนาบบนล่างมี
ทรงกลมแทรกอยู่ 3 ลูกแสดงดังรู ปที่ 14 เห็นได้ ว่าทรง
กลมมีจุดสัมผัส 12 จุด จํ านวนทรงกลมในหนึ่ง
หน่วยเซลแบบ CPH คํานวณได้ ดงั นี ้

ความยาวด้ านของหนึ่ ง หน่ ว ยเซลแบบ SH
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 12
a = 2r = Dp
c = Dp

พื ้นที่สามเหลี่ยม 6 รู ปที่ฐาน แต่ละรู ปหาได้ จาก
รูปที่ 13 ดังนี ้

พื ้นที่ผิวทรงกลม = 3*Dp2
ปริมาตรเซล = 3( 3 /2)Dp3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [3*Dp2]/[ 3( 3 /2)Dp3]
= 2/ 3 Dp
= 3.62760/ Dp

h = 3 r = ( 3 /2) Dp
A = (1/2)( hDp) = (1/2)( 3 /2)Dp2
เมื่อ h - ความสูงรูปสามเหลี่ยม, m
A - พื ้นที่สามเหลี่ยม, m

3.5.2 ความอัดตัว
ค่าความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ SH คํานวณ
ได้ ดงั นี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 3*(/6)Dp3
ปริ มาตรเซล = 6*[(1/2)( 3 /2)Dp2 ]Dp
= 3( 3 /2)Dp3
ความอัดตัว
= [3*(/6)Dp3]/[3( 3 /2)Dp3]
= /3 3 = 0.60460

3.5.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
ความพรุน = 1-/3 3 = 1-0.6460 = 0.39540

3.5.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร

รูปที่ 14 การจัดเรี ยงตัวแบบ Close packed hexagonal [7]

จุดกึ่งกลางระนาบ 1/2 ทรงกลม/หน่วยเซล
ระหว่างระนาบบนล่าง 3 ทรงกลม/หน่วยเซล
มุม 1 มุม
1/6 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
12(1/6)+2(1/2)+3 ทรงกลม/หน่วยเซล
6 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.6.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล
พิจารณาการจัดเรี ยงทรงกลม 4 ลูกของแนวฐาน
3 ลูก และจุดยอด 1 ลูก จะเป็ นปิ รามิด 6 เหลี่ยมด้ าน
เท่า คํานวณได้ ดงั นี ้

ความยาวด้ านของหนึ่ ง หน่ ว ยเซลแบบ CPH
คํานวณได้ ดงั นี ้ จากรูปที่ 14
a = 2r = Dp

ซึง่ ปริมาตรเซลสามารถคํานวณได้ อีกวิธีหนึง่ จาก
รูปที่ 16
ความอัดตัว

= [6*(/6)Dp3]/[(3/ 2 )Dp3]
= /3 2 = 0.7048

3.6.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
ความพรุน = 1-/3 2 = 1-0.7048 = 0.25952

3.6.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร
รูปที่ 15 ระยะครึ่งหนึง่ ของความสูงของหนึง่ หน่วยเซล แบบ
Close packed hexagonal [3]

สําหรับความสูงหน่วยเซลคํานวณได้ จากรูปที่ 15
ความยาวเส้ น MO = a/ 3
ความสูง ON เท่ากับระยะครึ่งเซล = c/2
=a 2/ 3
ดังนัน้ c = a2 2 / 3 = (2 2 / 3 ) Dp
= 1.63299 Dp

3.6.2 ความอัดตัว

รูปที่ 16 การคํานวณปริมาตรหนึง่ หน่วยเซล แบบ Close
packed hexagonal เท่ากับ 3* Volume ที่ได้ จากคํานวณ
พื ้นที่สามเหลี่ยมที่ฐานรวม 2 รูปคูณด้ วยความสูง [3]

ความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ CPH คํานวณได้
ดังนี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 6*(/6)Dp3
ปริ มาตรเซล = 6*[(1/2)( 3 /2)Dp2 ](2 2 / 3 )Dp
= (3/ 2 )Dp3

รูปที่ 17 พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร แบบ Close
packed hexagonal [4]

พื น้ ที่ ผิ ว การถ่ า ยเทความร้ อนต่ อ ปริ ม าตรแบบ
CPH แสดงในรูปที่ 17 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)
พื ้นที่ผิวทรงกลม = 6*Dp2
ปริ มาตรเซล = (3/ 2 )Dp3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [6*Dp2]/[( 3/ 2 )Dp3]
= 2 Dp
= 4.44288/ Dp

3.7 การจัดเรียงตัวแบบ Graphene layer (GL)
การจัดเรียงตัวแบบนี ้หน่วยเซลมีจดุ ศูนย์กลาง
ทรงกลมอยูท่ ี่มมุ ทัง้ 6 แสดงดังรูปที่ 18 เห็นได้ วา่ ทรง
กลมมีจดุ สัมผัส 7 จุด จํานวนทรงกลมในหนึง่
หน่วยเซลแบบ GL คํานวณได้ ดงั นี ้

= /3( 1+ 3 /2) = 0.56119

3.7.3 ความพรุน
คํานวณได้ จาก (6)
รูปที่ 18 การจัดเรี ยงตัวแบบ Graphene layer
o

มุม 1 มุมตัด 150 15/36 ทรงกลม/หน่วยเซล
มุม 1 มุมตัด 60o 1/6 ทรงกลม/หน่วยเซล
รวมทังหมด
้
4(15/36)+2(1/6) ทรงกลม/หน่วยเซล
2 ทรงกลม/หน่วยเซล
3.7.1 ความยาวด้ านของหนึง่ หน่วยเซล

ความพรุน = 1-/3( 1+ 3 /2)
= 1-0.56119 = 0.43881

3.7.4 พื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร

รูปที่ 20 พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริมาตร แบบ
Graphene layer

พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อปริ มาตรแบบ PG
แสดงในรูปที่ 20 คํานวณได้ ดงั นี ้ จาก (8)
รูปที่ 19 รูปตัดของหนึง่ หน่วยเซล แบบ Graphene layer

พิจารณาการจัดเรี ยงทรงกลม 4 ลูกของรูป
สี่เหลี่ยมจัตตุรัสและจุดยอดสามเหลี่ยมตรงข้ ามกัน
อย่างละ 1 ลูก จากรูปที่ 19 จะได้
a = 2r = Dp

พื ้นที่ผิวทรงกลม = 2*Dp2
ปริมาตรเซล = (1+ 3 /2)Dp3
พื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน/ปริมาตร
= [2*Dp2]/[ (1+ 3 /2)Dp3]
= 4/(2+ 3 )Dp
= 3.36715/ Dp

จากรูปที่ 13 จะได้
h=

3 r = ( 3 /2) Dp

สําหรับความสูงหน่วยเซลหาได้ จากรูปที่ 18
c = Dp

3.7.2 ความอัดตัว
ค่าความอัดตัวของการจัดเรี ยงแบบ GL คํานวณ
ได้ ดงั นี ้ จาก (5)
ปริมาตรทรงกลม = 2*(/6)Dp3
ปริ มาตรเซล = [Dp2 +2(1/2) Dp ( 3 /2)Dp]Dp
= (1+ 3 /2)Dp3
ความอัดตัว = [2*(/6)Dp3]/[( 1+ 3 /2)Dp3]

4. วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ การจัดเรียงตัวแบบ
ต่ างๆของกลุ่มทรงกลม
4.1 ความสัมพันธ์ คุณสมบัตติ ่ างๆของกลุ่มทรง
กลม
โดยธรรมชาติก ลุ่ม ทรงกลมจะไม่จัดเรี ย งตัว ใน
แบบใดแบบหนึ่งแต่จะผสมผสานกัน จากแบบจําลอง
ทัง้ 7 แบบ สรุปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ ดงั นี ้
0.25952    0.47640
1.00000Dp  c  1.63299Dp
3.14159/Dp  APV  4.44288/Dp

ซึง่ นํามาเขียนเป็ นตารางที่ 1
จะเห็นได้ ว่า โครงสร้ างแบบ SC กับ SFC มีค่า
ความพรุ น พื ้นที่ผิวต่อปริ มาตรเท่ากันและระยะความ
สูงหน่วยเซลเท่ากัน จึงได้ ทําการตัดโครงสร้ างแบบ
SFC ออกไป สําหรับโครงสร้ างแบบ FCC กับ CPH มี
ค่าความพรุ นและพื ้นที่ผิวต่อปริ มาตรเท่ากัน แต่ระยะ
ความสูงหน่วยเซลไม่เท่ากัน ซึง่ ค่าความสูงหน่วยเซลที่
ไม่เท่ากันนันเนื
้ ่องจากการตัดเป็ นหน่วยเซลเพื่อนํามา
วิเคราะห์ในทิศทางต่างกัน แสดงดังรู ปที่ 21 ดังนันจึ
้ ง
ตัดโครงสร้ างแบบ CPH ออกไปจากการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ตารางที่ 1 ความสูงหน่วยเซล,ความพรุน และพื ้นที่ผิวต่อ
ปริมาตร
การเรี ยงตัว ความพรุน
ความสูง
พื ้นที่ผิวต่อ
หน่วยเซล ปริมาตร
()
(c)
(APV)
GL
0.43881 1.00000 Dp 3.36715/ Dp
CPH
0.25952 1.63299 Dp 4.44288/ Dp
SH(HL)
0.39540 1.00000 Dp 3.62760/ Dp
FCC
0.25952 1.41421 Dp 4.44288/ Dp
SFC(FCL)
0.47640 1.00000 Dp 3.14159/ Dp
BCC
0.31983 1.15470 Dp 4.08105/ Dp
SC
0.47640 1.00000 Dp 3.14159/ Dp

4.2 สมการที่สัมพันธ์ กับความพรุ น[1]
เมื่ อทราบค่าความอัดตัว ก็ ส ามารถทราบความ
พรุ น ได้ จากความพรุ น ที่ ไ ด้ ส ามารถหาพื น้ ที่ ผิ ว ต่ อ
ปริ มาตร และหาความสูงหน่วยเซลได้ จากกราฟที่สร้ าง
มาจากตารางที่ 1 ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 กราฟ ความพรุน()&พื ้นที่ผิวต่อปริมาตร(APV) และ
ความพรุน()&ความสูงหน่วยเซล(c)

จากกราฟรู ปที่
22 จะเห็น ได้ ว่าพื น้ ที่ ผิวต่อ
ปริ มาตรมีความสัมพันธ์ กบั ความพรุ นเป็ นเส้ นตรง ซึ่ง
มีสมการดังนี ้
APV = (6.0000-6.0001)/Dp = 6*(1-)/Dp
สังเกตได้ เป็ นสมการเดียวกับสมการ(9)
สําหรับความสูงหน่วยเซลมีความสัมพันธ์กบั
ความพรุนเป็ นเส้ นโค้ ง ซึง่ มีสมการดังนี ้
0.25952    0.39540;
c = (3.9089-13.9211+16.60162)Dp
0.39540    0.47640;
c = Dp

รูปที่ 21 ซ้ าย: โครงสร้ างแบบ Close packed hexagonal
ขวา: โครงสร้ างแบบ Face center cubic [3]

(13)
(14)

เมื่อทราบความสูงของกลุ่มทรงกลม จะกํ าหนด
จํานวนชันที
้ ่ของไหลๆผ่านกลุม่ ทรงกลมไปได้

4.2.1 กรณีความสูงหน่วยเซลไม่เท่ากับ
เส้ นผ่าศูนย์กลางทรงกลม
เนื่องจากการแบ่งเป็ นหน่วยเซลได้ ทําการแบ่งครึ่ง
ทรงกลมในชั น้ ล่ า งสุ ด และชั น้ บนสุ ด เข้ าไปอยู่ ใ น
หน่วยเซล ดังนันชั
้ นบนสุ
้
ดและชันล่
้ างสุดจะมีความสูง
้ ่อยู่ระหว่างกลางแบ่ง
เท่ากับรัศมีทรงกลม สําหรับชันที
โดยกํ าหนดให้ แต่ละชัน้ มี ความหนาเท่ากับความสูง
หน่วยเซล ดังนี ้
กรณี c  Dp; จํานวนชันที
้ ่มีทงหมดเท่
ั้
ากับ
(15)
n = (H-Dp)/c +2
(16)
i=1
; Fl,1 = Dp/2
(17)
i=2..n-1 ; Fl,i = c
i=n
; Fl,n = Dp/2 = Fl,1
เมื่อ i - หมายเลขชัน,้ integer
H - ความสูงกองอนุภาค (Bed particle height), m
n - Number of layer, integer

4.2.2 กรณีความสูงหน่วยเซลเท่ากับเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ทรงกลม
ในกรณี นี แ้ บ่ ง ให้ แต่ ล ะชั น้ มี ค วามสู ง เท่ า กั บ
เส้ นผ่าศูนย์กลางทรงกลมจะเหมาะสมกว่าการแบ่งให้
มีโครงสร้ างเป็ นแบบหน่วยเซล
กรณี c = Dp ; จํานวนชันที
้ ่มีทงหมดเท่
ั้
ากับ
n = H/Dp
i=1..n ; Fl,i = Dp

(18)
(19)

5. การคํานวณหาค่ าต่ างๆที่มีความสัมพันธ์ กับ
ความพรุน

ในที่นี ้ได้ ทําการทดสอบใส่วสั ดุทรงกลมลงใน
กล่องที่มีพื ้นที่หน้ าตัด(ACSLayer) 80.0*80.0 mm2 บรรจุ
ลูกเหล็กเส้ นผ่าศูนย์กลาง(Dp) 6.33 mm จํานวน
(mTotal) 2505.6 g ได้ ความสูงกองอนุภาค(H) 82.5
mm. ดังรูปที่ 23 โดยมีมวลลูกเหล็กต่อลูก(mParticle)
1.0427 g/pcs
ในที่นี ้จะคํานวณหาจํานวนชันความร้
้
อนไหลผ่าน
และพื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อนต่อชัน้ ได้ ดงั นี ้
1. หาความหนาแน่นกอง จาก (1)
Bulk= (2.5056 kg)/[(0.08 m)*(0.08 m)*(0.0825 m)]
= 4745.45 kg/m3

2. หาความหนาแน่นอนุภาค จาก (3)
VParticle = (/6)*(0.00633)3 m3 = 1.3280357(10-7) m3
Particle= (0.0010427 kg)/( 1.3280357(10-7) m3)
= 7851.45 kg/m3

3. ตัวประกอบการบรรจุ จาก (5)
PF = (4745.47 kg/m3)/(7851.45 kg/m3) = 0.6044

4. หาความพรุน จาก (6)
 = 1-0.6044 = 0.3956

5. รูปแบบการจัดเรี ยงตัว
จากตารางค่าความพรุ นจะเห็นได้ ว่าเป็ นค่าที่อยู่
ระหว่างการจัดเรี ยงตัวโครงสร้ างที่เป็ นแบบ Simple
hexagonal และ Graphene layer แทนค่าความพรุน
ลงใน (14)
c = DP = 6.33 mm/layer

6. จํานวนชันที
้ ่ความร้ อนไหลผ่าน เนื่องจาก c =
DP จาก(18)
n = (82.5 mm)/(6.33 mm/layer)
= 13.0332  13 layer

7. ชันความหนาการไหลผ่
้
านเซล จาก (19)
รูปที่ 23 กล่องบรรจุลกู เหล็ก

Fl,1..13 = Dp = 6.33 mm/layer

8. พื ้นที่ผวิ ต่อปริ มาตร จาก (10)
APV = [6*(1-0.3956)]/(6.33 mm)
= 0.5729 mm2/mm3

9. ปริมาตรแต่ละชัน้ จาก (11)
VLayer = (80 mm)*(80 mm)*(6.33 mm/layer)
= 40512 mm3/layer

10. พื ้นที่ผวิ อนุภาคต่อชัน้ จาก (12)
APL = (0.5729 mm2/mm3)*(40512 mm3/layer)
= 23209 mm2/layer
= 0.023209
m2/layer

6. สรุ ป
จากการจํ า ลองให้ ก ลุ่ม อนุ ภ าคทรงกลมมี ก าร
จัดเรี ยงตัวแบบ SC, BCC, SFC, FCC, SH, CPH
และ GL ปรากฏว่า 0.25952    0.47640, Dp
 c  1.63299 Dp และ 3.14159/Dp  APV 
4.44288/Dp แล้ วทํ าการหาความสัมพันธ์ ระหว่างค่า
ความพรุ นกับพื ้นที่ผิว และค่าความพรุ นกับจํานวนชัน้
ของกลุ่มอนุภาคกลม ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ เป็ น
เชิ ง เส้ น ทํ า ให้ ท ราบรู ป แบบการจัด เรี ย งตัว ของกอง
อนุภาคทรงกลมแบบผสมได้ เมื่อทราบขนาดทรงกลม
และค่ า ความพรุ น ของกองอนุ ภ าค สํ า หรั บ จํ า นวน
ชั น้ ในการแบ่ ง จากความสู ง กองให้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมื อ นกัน ทุก ๆชัน้ เที ย บเท่ า ของจริ ง จะกํ า หนดจาก
ความสูง หน่ ว ยเซลให้ มี ค่า เท่ า กับ ความหนาของชัน้
นัน่ เอง
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