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บทคัดยอ
กระพอลําเลียงคือเครื่องมือขนถายวัสดุขึ้นในแนวดิ่ง โดยทั่วไปจะมีใชในโรงสีขาว อัตราการลําเลียง
วัสดุเปนสิ่งสําคัญที่ถูกนํามาพิจารณา จะขึ้นอยูกับความเร็วรอบในการหมุน ปริมาณการจายวัสดุเขาและจายออก
จากลูกกระพอลําเลียง ในการศึกษานี้นําเสนอวิธีการหาตัวแปรประกอบการจําลองทางคณิตศาสตรโดยอาศัย
หลักการของ Discrete Element Method (DEM) คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ รวมถึง
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัสดุกับวัสดุและวัสดุกับผนังชิ้นงานถูกกําหนดในการจําลองเพื่อเพื่อคํานวณ
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัสดุปริมาณมวล (Bulk Materials) หรือวัสดุชนิดเม็ด (Granular Materials) ในขณะ
จายออกจากกระพอลําเลียงดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางที่ความเร็วรอบการทํางานในชวงระหวาง 70 – 130
รอบตอนาที โดยใชกลองวิดีโอดิจิตอลบันทึกมุมสาดของวัสดุ สุดทายผลจากการจําลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่
ของอนุภาควัสดุออกจากลูกกระพอลําเลียงที่ความเร็วตาง ๆ มีความสอดคลองกับผลที่ไดจากการทดลองการ
เคลื่อนที่ของวัสดุจริง
คําสําคัญ : มุมสาดของวัสดุ กระพอลําเลียง DEM ขาวเปลือก คุณสมบัติวัสดุ

Abstract
Bucket elevator is the most common elevator used for the vertical transport.
Currently, it was used in the rice mill, the capacity is an important factor in the choice of the
conveyor, two types of the bucket conveyor need to be considered such as the rotational
speed and level of the materials inside the bucket and discharge from the bucket. In this
study will be presented the variables in the simulation using Discrete Element Method (DEM)
to predict the movement of the bulk materials or the granular materials. The physical
properties, mechanical properties and interaction properties of particles using in Discrete
Element Method for predicting the behavior of materials movement in the bucket elevator.
The experiment was operated in range between 70 - 130 rpm. The material discharge behavior
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was recorded by the digital video camera to observe the bucket conveyor. After that, the
results of particle behavior simulated by DEM has a good agreement with experimental data
for ensuring the accuracy.
Keywords : Discharge Angle, Bucket Elevator, DEM, Paddy Rice, Material Properties

1. บทนํา
ขาวเปนพืชอาหารหลักของคนสวนใหญในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะมีพื้นที่สําหรับทํานาขาวอยู
ประมาณ 30% ของโลก [1] คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของขาวเปลือกจะมีความสําคัญตอการ
ออกแบบเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ สํา หรับ ลํ า เลี ย งวั สดุ จ ากสถานที่ ห นึ่ งไปยั งสถานที่ อื่ น หรื อตํ า แหน งตา งๆ ตามที่
ผูออกแบบตองการรวมถึงการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยในการออกแบบและสรางอุปกรณลําเลียง
ให มีค วามเหมาะสมและมีป ระสิท ธิ ภาพการทํ างานสู งสุ ด คุ ณสมบั ติ ของวั สดุที่ ถูก นํา ไปใชใ นการจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรประกอบดวย ความหนาแนนรวม (bulk density) ความหนาแนนเนื้อ (solid density) โมดูลัสของ
แรงเฉือน (shear modulus) อัตราสวนปวซอง (Poisson’s ratio) สัมประสิทธิ์การคืนตัว (coefficient of
restitution) สัมประสิทธิค์ วามเสียดทานสถิต (coefficient of static friction) และสัมประสิทธิ์ความตานทาน
การหมุน (coefficient of rolling friction) มีการศึกษามากมายที่กลาวถึงวิธีการทดสอบ [2] รวมถึงขนาดและ
รูปรางของวัสดุตัวอยางที่ใชในการทดสอบ
Discrete element modelling (DEM) กลายเปนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรที่ถูกนํามาใชสําหรับการ
จําลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัสดุชนิดเม็ดหรือวัสดุผง [3] ในที่นี้จะใชกระพอลําเลียงเปนเครื่องมือในการ
ทดสอบและสรางโมเดลในการจําลองเพื่อการวิเคราะหการเคลื่อนที่ของวัสดุตัวอยางประเภทเม็ด (ขาวเปลือก) ที่
สามารถมองเห็ น พฤติ ก รรมการเคลื่อ นที่ ข องวั สดุ ไ ด ดว ยการจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร โดยมี ก ารนํ า มาใช ใ น
ขบวนการผลิต การลําเลียงวัสดุ โดยหลักการของ DEM คือการติดตาม (track) แตละอนุภาคของวัสดุเม็ดในแต
ละขั้นตอนของการคํานวณในแตละชวงของเวลาที่กําหนด การโคจรของอนุภาค ความเร็ว แรงกระทํา การหมุน
และการเคลื่อนที่ของแตละอนุภาคที่ตําแหนงตางๆ ภายในระบบโดยทําการคํานวณการมี ปฏิสัมพันธ (relation)
ระหว า งแต ละอนุ ภ าคและการมี ป ฏิ สัม พั น ธ ร ะหว า งอนุ ภ าคกั บ สิ่ งแวดล อ ม (ผนั งและอนุ ภ าคอื่ น ) นั้ น จะ
ประยุกตใชจากกฎขอที่สองของนิวตันและกฏการเคลื่อนที่ [3] ณ.จุดสัมผัสกันของแตละอนุภาคตลอดเวลาขณะ
วัสดุมีการเคลื่อนที่ ดังนั้น DEM จึงมีความจําเปนอยางมากสําหรับการคํานวณความเร็ว แรงกระทํา การเคลื่อนที่
ของแตละอนุภ าค หรื อ แมก ระทั่งการแตกหั กเสี ย หายของวั สดุเป น ชิ้น ส ว นย อ ยที่มีข นาดเล็ กๆ จนกระทั้ ง
กลายเปนฝุนที่เกิดจากการชนกันระหวางวัสดุเม็ด (หรือวัสดุผง) หรือแมกระทั้งวัสดุชนกันกับผนังอุปกรณ ซึ่ง
เหตุก ารณ ดังกล าวไมสามารถหาได ในห องปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ทํา การตรวจสอบพฤติก รรมการเคลื่ อนที่ ของวั สดุ
ตลอดเวลาจากการทดสอบ
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ในการศึกษานี้ได นําเสนอวิธีการหาคุณสมบัติวัสดุ ซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุตัวอยางเพื่อใชประกอบการจําลองทางคณิตศาสตรโดยเลือกกระพอลําเลียงเปนแบบจําลองเพื่อ
ทําการศึกษาพฤติกรรมการสาดของขาวเปลือกออกจากลูกกระพอลําเลียงที่ระดับความเร็วรอบตาง ๆ ในชวง
ระหวาง 70 – 130 รอบตอนาที โดยกําหนดความสูงของชองทางจายวัสดุเขาที่ระดับความสูง 270 มม วัดจาก
ฐานของกระพอลําเลียงซึ่งอยูเหนือตําแหนงศูนยกลางของพูเลลอตาม กระพอลําเลียงมีความสูง 2 เมตรและลูก
กระพอมีปริมาตรความจุ 6.79x10-4 ลบ.ม. จํานวน 25 ลูกติดตั้งระยะหางเทากันที่ 0.1905 ม. โครงสรางของ
กระพ อ ทํ า จากเหล็ ก มุ มสาดของวั สดุ ที่ ได จ ากการทดสอบจะนํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ ไ ด จ ากการจํ า ลอง
พฤติกรรมการสาดของวัสดุออกจากลูกกระพอโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร (DEM) มาวิเคราะหการเคลื่อนที่
ของแตละอนุภาควัสดุ

2. วัสดุและการทดสอบ
การจําลองทางคณิตศาสตรดวยวิธี DEM นั้นจะถูกตองแมนยําเพียงใดขึ้นอยูกับความถูกตองแมนยํา
ของตัวแปรประกอบการจําลองซึ่งในที่นี้จะนําเสนอขั้นตอนการทดสอบสามารถแบงออกเปน 2 สวน ประการ
แรกคือการทดสอบหาคาคุณสมบัติวัสดุเพื่อนําเขาโปรแกรมการจําลองทางคณิตศาสตรและการทดสอบเพื่อนํา
ผลไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการจําลองทางคณิตศาสตร
วัสดุที่ใชในการทดสอบคือ ขาวเปลือกเปนแบบแหงชนิดยาวจากทองตลาดโดยทั่วไปของประเทศไทย
วัสดุทดสอบมีขนาดรูปรางและคาความเปนทรงกลมสามารถทําการวัดไดโดยใชเวอเนียรคาลิปเปอรทําการวัด
ขนาดความยาว (L) ความกวาง (W) และความหนา (T) ของวัสดุทดสอบจํานวน 30 เม็ดและทําการหาคาเฉลี่ย
เพื่อคํานวนหาคาขนาดเสนผานศูนยกลางเทียบเทาทรงกลม (effective diameter ( )) [4] ไดจากสมการที่
(1) สําหรับขนาดของมวลและปริมาตร (Mass and volume) ของวัสดุตัวอยางคิดคาเฉลี่ยจากจํานวน 100 เม็ด
มีน้ําหนักอยูที่ 2.26 กรัม มีขนาดความยาวอยูในชวงระหวาง 6.0 – 6.99 มม ปริมาตรวัสดุจํานวน 100 เม็ดถูก
แทนที่ในน้ําพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ําที่เกิดขึ้นและเฉลี่ยตอหนวยวัสดุแตละเม็ด [5]
=(

)

/

(1)

ความหนาแน นเนื้ อ ความหนาแนน รวมและคาความพรุน (Solid density, bulk density and
porosity) ความหนาแนนเนื้อของวัสดุคืออัตราสวนระหวางน้ําหนักวัสดุ (kg) ตอปริมาตรของวัสดุ (m3) โดยไม
รวมชองวางที่เกิดขึ้นระหวางอนุภาคของวัสดุทดสอบ สามารถพิจารณาไดโดยการนําวัสดุทดสอบที่ทราบน้ําหนัก
แทนที่ในน้ําที่ทราบปริมาตรเบื้องตนแลวพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรน้ําคือปริมาตรของวัสดุทดสอบ
จริง สําหรับกรณีความหนาแนนรวมจะพิจารณาโดยการรวมชองวางที่เกิดขึ้นระหวางอนุภาคของวัสดุทดสอบ
ดวย พิจารณาไดโดยการนําหลอดแกวที่ทราบน้ําหนักและปริมาตร ในที่นี้ใชหลอดแกวขนาด 1000 มิลลิลิตร
หลังจากนั้นคอยๆ เติมวัสดุทดสอบลงหลอดแกวคงที่ระยะความสูงจากขอบของหลอดแกวที่ระยะ 50 มม ดวย
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ความเร็วการเติมวัสดุคงที่จนกระทั้งวัสดุทดสอบลนออกมาภายนอกของหลอดแกว หลังจากนั้นใชไมบรรทั ด
คอยๆ ปาดอยางชาๆ เอาสวนที่ลนออกจากขอบของหลอดแกวโดยที่วัสดุสวนที่ตองการเอาออกจะตองไมไ ป
รบกวนวัสดุสวนที่อยูในหลอดแกว แลวนําวัสดุที่ไดนั้นไปชั่งน้ําหนักบันทึกคาและคํานวณไดจากอัตราสวนของ
น้ําหนักวัสดุ (kg) ตอปริมาตรของวัสดุ (m3) ที่เกิดขึ้น [6] ทําการทดลองจํานวน 5 ครั้งแลวพิจารณาหาคาเฉลี่ย
สําหรับคาความพรุนสามารถคํานวณไดจากความสัมพันธระหวางความหนาแน นเนื้อของวัสดุทดสอบ ( ) และ
ความหนาแนนรวมของวัสดุทดสอบ ( ) [7] พิจารณาไดจากสมการที่ 2
=

(2)

× 100

มุมกองวัสดุ (Angle of repose, ) พิจารณาไดโดยการนําวัสดุทดสอบเทลงในฮอปเปอรสวนบนจน
เต็ มแลว ปล อยให วัสดุไ หลอย างธรรมชาติผอนชอ งรู ดา นล างของฮอปเปอร ไปกองบนแปน ระนาบทรงกลมที่
กําหนดไวดานลาง จนกระทั้งกองวัสดุทดสอบบนแปนระนาบทรงกลมคงที่ความสูงพิจารณาจากรูป 1(ก) มุมกอง
วัสดุ ( ) ที่ไดนั้นพิจารณาไดจากการวัดความกวางของฐานทรงกลม (Dbase) และความสูง (hp) ของกองวัสดุดัง
แสดงในรูปที่ 1(ข) และคํานวณไดจากสมการที่ 3
สัมประสิทธแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of Static Friction, ) คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่วัสดุอยูนิ่งจนกระทั้งวัสดุนั้นเริ่มตนการเคลื่อนที่ พิจารณาไดโดยการนําวัสดุทดสอบวางบนพื้นผิวระนาบ
(แผนเหล็กที่ใชทํากระพอลําเลียง) และปรับมุมการหมุนของแผนระนาบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนกระทั้งวัสดุทดสอบ
เริ่มมีการหมุนหรือเริ่มมีการเคลื่อนที่ลงสูดานลางทําการจดบันทึกคามุม ( ) โดยการอานจากสเกลดังแสดงในรูป
ที่ 2(ก) จากนั้นคํานวณไดโดยใชสมการที่ 4
สัมประสิทธิ์การคืนตัว (Coefficient of restitution, e) คืออัตราสวนรากที่สองของความสูงระหวาง
ความสูงของวัสดุทดสอบหลังจากตกกระทบพื้นและกระดอนขึ้นในแนวดิ่ง (ℎ ) และความสูงเริ่มตนของวัสดุ
กอนปลอยตกกระทบพื้น (ℎ ) ดังแสดงดังรูปที่ 2(ข) และคํานวณไดจากสมการที่ 5

hp

Dbase

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 วิธีการวัดหาคามุมกองวัสดุ (ก) เครื่องทดสอบ (ข) ไดอะแกรมมุมกอง
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ท่อสุญญากาศ
วัสดุท ดสอบ

วัสดุทดสอบ

hi


พืนวัส ดุทดสอบ

ฐานรองรับ

ผนัง
สเกลอ่าน
(ความสูง)

hr
ฐานรองรับ

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) ไดอะแกรมการทดสอบแรงเสียดทาน (ข) ไดอะแกรมการวัดคาสัมประสิทธิ์การคืนตัว
=

[(

/ )

]

= tan ( )
=

(ℎ /ℎ )

(3)
(4)
(5)

สัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุน (Coefficient of rolling friction, ) คือความสัมพันธของการ
หมุนกลิ้งของวัสดุที่เกิดขึ้นระหวางวัสดุทดสอบกับวัสดุทดสอบหรือเกิดขึ้นระหวางวัสดุทดสอบกับผนังทดสอบ ใน
ที่นี้ไดจากการประมาณคาจากการจําลองดวยวิธี DEM และเปรียบเทียบผลที่สอดคลองกับการทดลองของมุม
กองวัสดุจากรูปที่ 1 (trial and error) [7]
การจําลองทางคณิตศาสตรจะประกอบดวยคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุทดสอบ
คุณสมบัติวัสดุของโครงสรางชิ้นงาน คุณสมบัติของการมีปฏิสัมพันธระหวางอนุภาควัสดุและคุณสมบัติของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางอนุภาควัสดุกับผนังของชิ้นงานทดสอบแสดงผลไวในตารางที่ 1
รูปรางและขนาดของขาวเปลือกที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะมีลักษณะที่ใกลเคียงจะสม่ําเสมอโดยมีขนาด
ของวัสดุเฉลี่ยที่ความยาว 8.54 มม ความกวาง 2.47 มม และความหนา 1.83 มม จากสมการที่ (1) มีขนาด
เส น ผา ศู นย ก ลางเฉลี่ ย เทีย บเท า 3.4 มม มี พื้ น ที่ผิว 32.58 มม 2 และปริ มาตร 21.06 มม3 คา ความเปน กลม
(sphericity) อยู ที่ 39.88 และค า ความพรุ น (porosity) ของวั สดุ ท ดสอบ 60.37% มี มุมกองวั สดุ เฉลี่ ย อยู ที่
35.83o ดังนั้นแบบจําลองของขาวเปลือกจึงสรางมาจาก 3 ทรงกลมประกอบรวมกันดั งแสดงในรูปที่ 3 โดย
กําหนดใหมีปริมาตรและน้ําหนักเทียบเทากับวัสดุทดสอบจริงและมีคุณสมบัติตามตารางที่ 1
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ขาวเปลือก

แบบจําลอง

รูปที่ 3 ภาพถายขาวเปลือกและแบบจําลองของขาวเปลือกที่ใชในการจําลองดวยวิธี DEM
กระพอลําเลียงที่ใชในการทดสอบเพื่อพิจารณาพฤติกรรมการสาดของขาวเปลือกแสดงในรูปที่ 4 มีขนาด
ความสูง 2 ม. ขนาดลูกกระพอ 0.1524 x 0.1016 ม. มีปริมาตรความจุที่ 6.79 x 10-4 ลบ.ม จํานวน 25 ลูก
ติดตั้งที่ระยะหางกัน 0.1905 เมตร โครงสรางของกระพอทําจากเหล็กแผน
ขั้นตอนการทดสอบ
1) จายวัสดุเขาที่ชองทางจาย (Feed Chute) ดวยอัตราการไหล 4 kg/s
2) ความเร็วในการหมุนของลอขับประกอบดวย 70, 80, 90, 100, 110, 120 และ 130 รอบตอนาที
3) บันทึกภาพดวยกลองวีดีโอที่ตําแหนงการจายวัสดุออก (Discharge) ของกระพอลําเลียง
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของขาวเปลือกและแผนเหล็ก
คุณสมบัติวัสดุ
Particle volume (m3)
Particle mass (g)
Particle density (kg/m3), ( )
Bulk density (kg/m3), ( )
Poisson’s ratio ( )
Shear modulus (Pa), ( )
Coefficient of restitution, ( )
Coefficient of static friction, ( )
Coefficient of rolling friction, ( )
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ขาวเปลือก
1.4e70.026
1193
471.16
0.45
1e+7
0.2
0.3
0.001

เหล็กแผน
1000
0.45
1e+10
0.5
0.5
0.001
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3. แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Numerical Model)
DEM จะชวยอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบไดนามิกส (dynamic motion) การหมุนของแตละ
อนุภาควัสดุ แรงกระทํา ความเร็วที่เกิดขึ้นในแตละอนุภาคและความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางแตละอนุภาควัสดุ
(interaction) หรือระหวางอนุภาควัสดุกับผนังชิ้นงาน การชนกันระหวางอนุภาควัสดุกับอนุภาควัสดุและการชน
กันระหวางอนุภาควัสดุกับผนังชิ้นงาน ไดมีการอธิบายโดย Cundall and Strack [3] การหมุนและการเคลื่อนที่
ของอนุภาควัสดุจะถูกนํามาพิจารณาที่เวลาตางๆ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยกฏขอที่สองของนิวตัน [8] การสัมผัส
กันระหวางแตละอนุภาคของวัสดุและการสัมผัสกันระหวางวัสดุทดสอบกับพื้นผิวผนังทดสอบในที่นี้ขึ้นอยูกับ
spring-dashpot model และ Hertz-Mindlin no-slip model [9]
Headpulley
Discharge

Buckets

Feed Chute

Tailpulley

รูปที่ 4 แผนภาพของกระพอลําเลียง
=∑
=∑

(
(

+
×

)+
−

(6)
)

(7)

เมื่อกําหนดให , , และ
คือมวล, แรงเฉื่อย, ความเร็วเชิงเสนและความเร็วการหมุนของ
อนุภาค ตามลําดับ
และ
คือแรงสัมผัสตั้งฉากกับผิวสัมผัส (normal contact forces) และแรงสัมผัส
แบบเฉือนที่เกิดขึ้นในแนวเสนสัมผัส (tangential contact forces) กระทําโดยอนุภาค บนอนุภาค และ
คือแรงโนมถวงของอนุภาค สําหรับ คือจํานวนของอนุภาคที่มีการสัมผัสกันและ
คือขนาดของ
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เวกเตอรจากจุดศูนยกลางของอนุภาคถึงผิวที่มีการสัมผัสกันระหวางอนุภาค
คือสัมประสิทธิ์การกลิ้งของ
อนุภาคและ คือหนวยของเวกเตอรที่มีคาเทากับ หารดวยขนาดขนาดของแรงตั้งฉากระหวาง 2 อนุภาค
วัสดุ ( ) และแรงเฉือน ( ) ระหวาง 2 อนุภาควัสดุ [10]:
=−

(8)

∆ +

= min [

,

+

∫

]

(9)

เมื่อ และ คือสติฟเนสแนวตั้งฉาก (normal stiffness) และสติฟเนสแนวเฉือน (tangential
stiffness) ตามลําดับ, ∆x คือระยะเกยกันของอนุภาค (overlap),
และ
คือความเร็วสัมพัทธตั้งฉาก
(relative normal velocity) และความเร็วสัมพัทธแนวเฉือน (relative tangential velocity),
และ
คือสัมประสิทธิ์การหนวงแนวตั้งฉาก (normal damping coefficient) และสัมประสิทธิ์การหนวงแนวเฉือน
(tangential damping coefficient),
จะขึ้นอยูกับสัมประสิทธิการคืน (coefficient of restitution, )
กําหนดไดโดยอัตราสวนของความเร็วสัมพัทธหลังการชนตอกอนการชนของอนุภาคในแนวตั้งฉาก
= −2ln ( )

=
เมื่อ

( )

(10)
(11)

คือมวลของอนุภาค และอนุภาค

4. ผลการวิเคราะห
4.1 เปรียบเทียบผลระหวางการทดสอบ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสาดของวัสดุออกจากสวนหัวของกระพอลําเลียงระหวางการทดสอบ
และผลที่ไดจากการจําลองดวยคอมพิวเตอร ปริมาณวัสดุภายในลูกกระพอมาจากการตักวัสดุจากกนอางและ
รวมตัวเขากับวัสดุที่ชองทางจายวัสดุเขาระบบ วัสดุสวนที่ลนลูกกระพอจะไหลออกจากขอบของลูกกระพอตกลงสู
ดานลางจนกระทั่งวัสดุภายในลูกกระพอเสมอขอบในแนวระนาบและคิดคาเฉลี่ยตอ 1 ลูกกระพอ พิจารณาที่
ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงในชวงระหวาง 70 ถึง 130 รอบตอนาทีดังแสดงในรูป 5 จากรูปแสดงใหเห็นวาเมื่อ
ความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นปริมาณของวัสดุบรรจุภายในลูกกระพอจะลดลง เนื่องมาจากความเร็วในการเคลื่อนที่
ของลูกกระพอสูงกวาปริมาณการไหลเขาของวัสดุ
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ปริมาตร (ลบ.ม) / 1000

จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของผลลัพธที่นํามาเสนอเพียง 3 ระดับความเร็ว คือ 70,
100 และ 130 รอบตอนาที โดยพิจารณาที่องศาเริ่มตนของการเคลื่อนที่ของวัสดุออกจากลูกกระพอ การเคลื่อนที่
ของวัสดุออกจากลูกกระพอดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง การพิจาณาถึงพฤติกรรมต างๆ ของแตละอนุภาค ซึ่ง
ยากมากสําหรับการศึกษาที่ไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการสําหรับการเคลื่อนที่ของแตละอนุภาควัสดุ ดังนั้น
จึงทําการจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายพฤติกรรมการสาดของวัสดุดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง การเคลื่อนที่
ของอนุภาค ความเร็วที่เกิดขึ้นของแตละอนุภาควัสดุ การลําเลียงขาวเปลือกภายในลูกกระพอตลอดกระบวน
นําไปสูการหาอัตราการลําเลียงวัสดุ
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
70

80

90

100

110

120

130

ความเร็วรอบ (rpm)

รูปที่ 5 แสดงปริมาตรของวัสดุภายในลูกกระพอ

4.2 องศาการสาดวัสดุออกจากกระพอ (centrifugal discharge)
การสาดของวัสดุออกจากกระพอดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ดวยความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นจาก
70 รอบตอ นาที ถึ ง 130 รอบตอนาที ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งแสดงใหเห็ นพฤติก รรมการสาดของวัสดุ จากการ
จําลองทางคณิตศาสตรสามารถอธิบายพฤติกรรมไดดังนี้
– วัสดุที่ตําแหนงผิวอิสระจะเริ่มจายออกจากลูกกระพอเปนกลุมแรกดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง
และเคลื่อนที่ตามดวยวัสดุสวนที่อยูถัดจากบริเวณผิวบนสุด
– ทุกความเร็วรอบของการหมุน วัสดุเริ่มเคลื่อนที่ออกจากลูกกระพอที่มุมประมาณ 50◦
– วัสดุสวนที่อยูดานลางสุดจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากผิวของลูกกระพอที่มุมจาย 90◦ ถึง 120◦ สําหรับ
กระพอลําเลียงที่หมุนดวยความเร็วสูงกวา 90 รอบตอนาที และกรณีความเร็วต่ํากวา 80 รอบตอนาทีวัสดุจะจาย
ออกที่มุมมากกวา 140◦ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อความเร็วการหมุนของกระพอเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหมุมจายวัสดุลดต่ําลง
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– การเคลื่อนที่ของวัสดุออกจากลูกกระพอจะมี 2 พฤติกรรมการเคลื่อนที่ประกอบดวยวัสดุตกลงสู
ดานลางของกระพอดวยน้ําหนักของวัสดุเพื่อรวมตัวกับวัสดุสวนที่อยูกนอางและการเคลื่อนที่ของวัสดุออกจาก
สวนหัวของกระพอลําเลียงดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนย และวัสดุเคลื่อนที่ไปตามชองทางจายวัสดุออก ผลที่ไดคืออัตรา
การขนถายวัสดุ
– ในชวงระหวางการปลอยวัสดุออกจากลูกกระพอจะมีแรงเฉื่อยเกิดขึ้นกับวัสดุและนําสงวัสดุใหไป
ขางหนา จนกระทั่งชนกับผิวผนังดานในสวนบนของกระพอและตกสูดานลางในที่สุด
ลักษณะสีของอนุภาคที่จายออกจากกระพอลําเลียงดังแสดงในรูปที่ 7 หมายถึงความเร็วการเคลื่อนที่
ของอนุภาคประกอบดวยความเร็วสูงสุด (แสดงสีแดงหรือสีแขม) และความเร็วต่ําสุด (แสดงสีเหลืองหรือสีออน)
จากรูปที่ 7(ก) แสดงความเร็วสูงสุดของอนุภาคสีแดงมากกวา 2 เมตรตอวินาที, รูปที่ 7(ข) > 2.5 เมตรตอวินาที
, รูปที่ 7(ค) > 2.75 เมตรตอวินาที, รูปที่ 7(ง) > 3.0 เมตรตอวินาที, รูปที่ 7(จ) > 3.5 เมตรตอวินาที, รูปที่ 7(ฉ) >
4.0 เมตรตอวินาทีและรูปที่ 7(ช) > 4.5 เมตรตอวินาทีตามลําดับ บงบอกไดวาเมื่อความเร็วในการหมุนของกระ
พอลําเลียงเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัสดุเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับนั้นหมายความวาแรงกระทําที่
เกิดขึ้นกับ วัสดุเพิ่มสู งขึ้นดวยเนื่องจากแรงเหวี่ย งหนีศูนยข องลูกกระพอทําให วัสดุเคลื่อ นที่ไปกระทบกับผนั ง
ภายในสวนหัวของกระพอลําเลียง

การทดสอบ

การจําลอง

70 rpm

100 rpm

130 rpm

รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการสาดของวัสดุระหวางการทดสอบและการจําลองทางคณิตศาสตร
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

รูปที่ 7 แสดงพฤติกรรมการจายวัสดุที่ความเร็วรอบ (ก) 70 รอบตอนาที (ข) 80 รอบตอนาที (ค) 90 รอบตอ
นาที (ง) 100 รอบตอนาที (จ) 110 รอบตอนาที (ฉ) 120 รอบตอนาที (ช) 130 รอบตอนาที

5. อภิปรายและสรุปผล
การจําลองดวยวิธี DEM เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแตละอนุภาควัสดุเริ่มตั้งแตเคลื่อนที่
เขาสูกระพอลําเลียงจนกระทั่งจายออกที่สวนหัวของกระพอลําเลียงที่ชองจายวัสดุออก การเปรียบเทียบผลจะ
เปนรูปแบบของปริมาณ สามารถมองเห็นไดจากรูปภาพแสดงพฤติกรรมการสาดของวัสดุออกจากลูกกระพอที่
สวนหัวของกระพอลําเลียงที่ชองทางจายวัสดุออก โดยทํานายการเคลื่อนที่ของวัสดุที่ความเร็วรอบการหมุนที่
แตกตางกัน ความถูกตองแมนยําของการจําลองดวยวิธี DEM นั้นจะขึ้นอยูกับความแมนยําของตัวแปรที่นํามา
สรางแบบจําลองรวมถึงขนาดและรูปรางของวัสดุจําลอง
ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัสดุเมื่อพิจารณาที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมการสาดของวัสดุออกจากลูก
กระพอผานชองจายวัสดุออก ที่ความเร็วสูงขึ้นวัสดุจะมีความเร็วการเคลื่อนที่สูงขึ้นตามและมีแรงกระทําที่เกิด
จากการกระทบกับผนังภายในของตัวกระพอลําเลียงเพิ่มสูงขึ้นตาม สําหรับกรณีความเร็วการเคลื่อนที่ต่ํา วัสดุจะ
ตกลงสูดานลางดวยน้ําหนักของวัสดุเองและกระจายเต็มสวนหัวของเพลาลอขับของกระพอลําเลียงดังแสดงในรูปที่ 7
ในที่สุดก็สามารถสรุปไดวาการคํานวณทางคณิตศาสตรสําหรับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดดวยวิธี
DEM สามารถนํามาใชสําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมการจายวัสดุออกจากกระพอลําเลียงดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนย
หรือการเคลื่อนที่ของวัสดุภายใตอุปกรณอื่นๆ เชนการเคลื่อนที่ของวัสดุภายในถังกลมหมุน [11] มุมกองของวัสดุ
[12] การจายวัสดุออกจากไซโล [13] และอื่น ๆ อีกมากมาย
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งานตอไป จะทําการศึกษาแรงกระทําที่เกิดขึ้นกับวัสดุในขณะเติมเต็มเขาลูกกระพอจากชองทางจาย
วัสดุเขาและแรงกระทําที่ชองทางจายวัสดุออกไปกระทบกับผิวผนังของกระพอลําเลียงเพื่อทํานายการแตกหัก
เสียหายของวัสดุ รวมทั้งทําการปรับเปลี่ยนควบคุมปริมาณการจายวัสดุเขาลูกกระพอและปรับเปลี่ยนระยะความ
สูงระดับตางๆ ของชองทางปอนวัสดุเขาเพื่อหาปริมาณการปอนและตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหไดอัตราขนถาย
วัสดุที่สูงสุดและประหยัดพลังงานที่ความเร็วรอบที่เหมาะสม
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