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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2
มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง อนุ ภาคทรงกระบอกที่เลื อกใช้ในการทดลองเป็ นไม้เนื้ อแข็ง ขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 6 เซนติเมตร ผิวของวัสดุเม็ดเรี ยบและแห้ง และมีจานวน 350
และ 500 อนุ ภาค จะถูกนามาจัดเรี ยงแบบสุ่ มลงในฮอปเปอร์ ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 – 50
องศาซึ่ งมุมที่ใช้น้ ี มีขนาดน้อยกว่ามุมกองของวัสดุเม็ดและขนาดช่องปล่อย 2 - 6 เท่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด จากนั้นปล่อยให้วสั ดุเม็ดไหลตกอย่างอิสระ และสั่นในแนวดิ่งโดยใช้ค่า
ความเร่ งไร้ มิติ 5 ค่าในช่ วง 0.011g – 0.307g ซึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงได้ตามค่าความถี่ ในการสั่น
โดยแอมพลิ จูดในการสั่นคงที่ เท่ากับ 5 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่าการเพิ่มขนาดช่ องปล่อย
ฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง หรื อมุมฮอปเปอร์ จะมีผลทาให้อตั ราส่ วนการติดขัด
ความน่ าจะเป็ นของการติ ดขัด และเวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออกหมดลดลง แล้วทาให้อตั รา
การไหลเชิ ง มวลจะเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นการเพิ่ ม จ านวนอนุ ภ าควัส ดุ เ ม็ ด หากปล่ อ ยให้ ว สั ดุ เ ม็ ด ตก
อย่างอิสระหรื อสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติค่าน้อย ๆ ยิ่งมีผลทาให้การติดขัดของวัสดุเม็ดเพิ่มขึ้น
แต่หากทาการสั่นแนวดิ่ งด้วยค่าความเร่ งไร้ มิติที่มากพอกลับทาให้การติดขัดลดลง ทั้งนี้ การติดขัด
เป็ นผลมาจากอนุ ภาควัสดุ เม็ดเรี ยงขัดตัวกันบริ เวณช่ องเปิ ดฮอปเปอร์ โดยลักษณะการขัดตัวกัน
ไม่สัมพันธ์กบั เวลาและปริ มาณวัสดุเม็ดที่คงค้าง ส่ วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร และมีความแปรผัน

ค

สู ง ยิง่ ขนาดช่องเปิ ดฮอปเปอร์ กว้างและมุมฮอปเปอร์ นอ้ ยจะยิ่งทาให้จานวนอนุ ภาคที่เรี ยงตัวขัดกัน
และแนวการโค้งตัวมาก
คาสาคัญ : วัสดุเม็ด, การติดขัด, ฮอปเปอร์ , การสั่นแนวดิ่ง
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ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of wedge-shape hopper angle on jamming of 2D
granular material under vertical vibration. The cylindrical particles used in the experiment made
from hardwood 10 mm in diameter and 6 mm in length with smooth and dry surface. There were
350 and 500 particles, which randomly placed inside the hopper. The hopper angle was 10 – 50
degrees which were lesser than the granular material’s repose angle. The hopper opening size had
2 – 6 times larger than the granular material’s diameter. The granular material was freely flowed
and vertical vibrated with 5 values of dimensionless vibration acceleration ranged from 0.011g –
0.307g which changed according to the frequency of vibration. The amplitude value of the
vibration was constant at 5 mm. The result showed that the increasing of hopper opening size,
dimensionless vibration acceleration value or hopper angle size decreased the jamming ratio,
jamming probability and hopper emptying time that implying more mass flow rate. When
increased the number of particles, granular material was freely flowed or vertical vibrated with
low dimensionless vibration acceleration, the jamming increased. However, if granular material
was vertical vibrated with high dimensionless vibration acceleration, the jamming decreased. In
addition, jamming was caused by arching of granular particles at hopper opening. The pattern of
jamming was not related to the time and the number of outstanding material and mostly

จ

asymmetric and highly variable. The more hopper opening size and the lesser hopper angle size,
the more number of arching particles and curve.
Keywords : Granular Material, Jamming, Hopper, Vertical Vibration
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัสดุ เม็ด (Granular material) คือ กลุ่ มของอนุ ภาคของแข็งที่ ช่องว่า งระหว่างอนุ ภาค
สามารถแทรกด้วยของไหล เช่ น น้ า หรื ออากาศ (Cambou, Jean, & Radjaï, 2009) วัสดุ เม็ด นั้นมี
ความน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่ องจากมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถแสดงพฤติกรรมเป็ นของแข็ง ของเหลว
หรื อก๊าซก็ได้ข้ ึ นอยู่ก ับสภาวะ (Andreotti, Forterre, & Pouliquen, 2013) เช่ น เกิ ดการการแยกตัว
(Segregation) การหมุนวน (Convection) การติดขัด (Jamming) การขัดตัวกัน (Arching) และการ
กองตัว (Heaping) เป็ นต้น เราสามารถพบวัสดุ เม็ดได้ทวั่ ไปในธรรมชาติ เช่น ข้าว ทราย หิ น และ
ธัญพืชต่าง ๆ และยังถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่นอุตสาหกรรม
ยา อาหารและการเกษตร เหมื องแร่ ก่อสร้ าง และการผลิ ตพลังงาน เป็ นต้น ซึ่ งกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมไม่วา่ จะเป็ นการผลิต การขนส่ ง การจัดเก็บ และการปล่อย คุณสมบัติของวัสดุเม็ดล้วน
มีผลทั้งสิ้ น (Shirsath, Padding, Clercx, & Kuipers, 2015) ทั้งนี้ ฮอปเปอร์ ได้ถูกนามาใช้ในการ
จัด เก็ บ และปล่ อ ยวัส ดุ เ ม็ ด อัต ราการไหลออกจากฮอปเปอร์ เป็ นหั ว ข้อ ส าคัญ มากส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม มีตวั แปร มากมายที่ควบคุมอัตราการไหล เช่น ความกว้างของช่องปล่อยวัสดุ มุม
ของผนังฮอปเปอร์ และขนาดของวัสดุเม็ด เป็ นต้น การติดขัดเป็ นหนึ่ งในปั ญหาหลักที่ พบในการ
ใช้ฮอปเปอร์ (Cheng, 2012) ซึ่ งที่ผา่ นมาได้มีผพู ้ ยายามแก้ไขปั ญหาโดยส่ วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับ
แรงเค้น ความเร็ วแต่ละบริ เวณ และอัตราการไหลออกจากฮอปเปอร์ โดยไม่มีการสั่น อย่างไรก็ตามมี
การศึ กษาที่ พบว่าการสั่นสามารถปรั บปรุ งให้การไหลของวัสดุ เม็ดดี ข้ ึ นได้ ไม่ว่าจะเป็ นการสั่น
เฉพาะที่หรื อทั้งระบบ (Mankoc, Garcimarti, Zuriguel, & Maza, 2009) แต่การศึกษาโดยใช้การสั่น
ยังคงมีนอ้ ย ยังไม่มีการให้ขอ้ มูลที่แน่ชดั และอธิบายได้ไม่ครอบคลุม จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยเรื่ องมุมของผนังฮอปเปอร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจยั นี้ จึงทาการทดลองเพื่อศึกษาผลของมุม ฮอปเปอร์ รูปลิ่ม
ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง โดยใช้ค่าความเร่ งไร้ หน่ วยหลายค่าและมุม
ของฮอปเปอร์ ที่ ใ ช้ มี ค่ า น้ อ ยกว่ า มุ ม กองของวัส ดุ เ ม็ ด ส าหรั บ งานวิ จ ัย นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
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สาขาการวิเคราะห์แบบไม่เชิ งเส้นของฟิ สิ กส์ ในวัสดุเม็ด (Nonlinear Analysis of Granular Physics)
ซึ่ งในประเทศไทยมี ผู ท้ ี่ ส นใจและศึ ก ษาในสาขานี้ ค่ อ นข้า งน้อ ย ผู ้วิ จ ัย คาดหวัง ว่า งานวิ จ ัย นี้
จะสนับสนุ นและสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่แก่ สาขานี้ อี กทั้งหวังว่าจะสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อไปในอนาคต สุ ดท้า ยนี้ ผูว้ ิจ ัย จะน าความรู ้ ที่ ไ ด้จากการวิ จยั นี้ ไ ปเผยแพร่ แนะน า
ถึงธรรมชาติที่ซบั ซ้อนและน่าสนใจในระบบดังกล่าวนี้ให้รู้จกั กันมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาผลของมุ มฮอปเปอร์ รูป ลิ่ มต่ อการติดขัดของวัส ดุ เม็ด 2 มิ ติภายใต้ก ารสั่ น
แนวดิ่ง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. รู ้ผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
2. ได้องค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาปรากฏการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
การติดขัดตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
2. วัสดุเม็ดที่ใช้เป็ นชนิดแห้ง (Dry granular) และผิวเรี ยบ (Smooth surface) ลักษณะเป็ น
อนุภาคทรงกระบอก วัสดุทาจากไม้ฮิโนกิ (Hinoki wood) ความหนาแน่น 0.414 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ใช้ขนาดเดียวคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 60 ± 0.5 มิลลิเมตร จานวน
350 และ 500 อนุภาค
3. ภาชนะที่ใช้ คือ ฮอปเปอร์ รูปลิ่ม ผนังด้านข้างของส่ วนฮอปเปอร์ ทามุม (θ) 5 ค่า ได้แก่
10, 20, 30, 40 และ 50 องศากับแนวแกนนอน และขนาดช่องปล่อยวัสดุ (D) ที่ใช้มี 5 ขนาด คือ 2, 3,
4, 5, และ 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด
4. ใช้การสั่นแนวดิ่งแบบทั้งระบบ (Global vertical vibration) โดยเป็ นการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์โมนิก (Harmonic motion)
5. ความเร่ งไร้มิติในการสั่น (Γ) ที่ใช้ 5 ค่า อยู่ในช่วง 0.011g ≤ Γ≤ 0.307g โดยใช้ค่า
แอมพลิจูดในการสั่นคงที่ คือ 5 มิลลิเมตร
6. เวลาที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้งคือ 600 วินาที
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ข้ อตกลงเบื้องต้ น
ในงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการสั่นแนวดิ่ งได้ใช้ค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่น
แนวดิ่ ง เป็ นตัวบ่ ง บอกปริ ม าณการสั่ น ซึ่ ง เมื่ อ ค านวณจากสู ตร Γ = A(2f) /g ความเร่ ง ไร้ มิ ติ
ในการสั่นแนวดิ่ งจะไม่ มี หน่ วย อย่า งไรก็ ตามในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ต้องการสื่ อถึ ง คุ ณสมบัติข อง
ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งให้เข้าใจง่าย โดยเปรี ยบเทียบเป็ นจานวนเท่าของค่าความเร่ งโน้ม
ถ่วงของโลก จึงนาค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นที่คานวณได้มาหารด้วยค่าความเร่ งโน้มถ่วงของโลก
ที่เป็ นตัวเลขและคูณตัวความเร่ งโน้มถ่วงของโลกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ g เพื่อให้ความเร่ งไร้มิติในการ
0.110g 0.110g
=
สั่นแนวดิ่งมีค่าเท่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ Γ = 0.110 =
= 0.011g สาหรับกรณี ที่
g
9.81
ไม่มีการสั่นแนวดิ่ง ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งจะมีค่าเท่ากับ 0.000 หรื อในที่น้ ี เท่ากับ 0.000g
เนื่ องจากไม่มีการสั่นหรื อให้อยู่ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่ งความเร่ งไร้ มิติในการสั่น
แนวดิ่งที่ใช้ในการทดลองนี้แสดงได้ดงั ตารางที่ 1.1
2

ตารางที่ 1.1 ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ นแนวดิ่งทีใ่ ช้
ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ น
ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ น
ในรู ปจานวนเท่าของค่ า
แปลความหมาย
ความเร่ งโน้ มถ่ วงของโลก
0.000
0.000g
ไม่ มี ก ารสั่ น แต่ อ ยู่ ภ าย ใต้ ส ภาวะ
แรงโน้มถ่วงของโลก
0.108
0.011g
สั่นด้วยความเร่ งเป็ น 0.011 เท่าของ g
0.476
0.049g
สั่นด้วยความเร่ งเป็ น 0.049 เท่าของ g
1.079
0.110g
สั่นด้วยความเร่ งเป็ น 0.110 เท่าของ g
1.929
0.197g
สั่นด้วยความเร่ งเป็ น 0.197 เท่าของ g
3.014
0.307g
สั่นด้วยความเร่ งเป็ น 0.307 เท่าของ g
นิยามศัพท์เฉพาะ
วัสดุ เม็ด (Granular material) หมายถึ ง กลุ่ มของอนุ ภาคของแข็งที่ ช่องว่างระหว่าง
อนุภาคสามารถแทรกด้วยของไหล เช่น น้ าหรื ออากาศ ในที่น้ ีคือกลุ่มของอนุภาคไม้ฮิโนกิที่ระหว่าง
อนุภาคแทรกด้วยอากาศ โดยเป็ นอนุภาคชนิดแห้งและมีผวิ เรี ยบ
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ฮอปเปอร์ (Hopper) หมายถึง ภาชนะรู ปทรงกรวยใช้เก็บบรรจุวสั ดุและสามารถปล่อย
ให้ไหลผ่านออกไปยังก้นภาชนะ ในการศึกษานี้ ที่น้ ี ได้ใช้ฮอปเปอร์ รูปลิ่มซึ่ งเป็ นหนึ่ งในฮอปเปอร์
แบบวัสดุไหลออกทั้งหมด
การติ ด ขั ด (Jamming) หมายถึ ง สภาวะที่ ว สั ดุ เ ม็ด ที่ ก าลัง ไหลเกิ ด การหยุ ด นิ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ พ บได้บ่ อยในการไหลของวัส ดุ เม็ดออกจากช่ องเปิ ดวัส ดุ ข องฮอปเปอร์ ซ่ ึ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ความน่ าจะเป็ นของการติดขัด (Probability of jamming : J(d)) หมายถึ ง อัตราส่ วน
จานวนครั้งที่เกิ ดการติ ดขัดต่อจานวนครั้ งที่ทาการทดลองในแต่ละเงื่ อนไขในการปล่ อยวัสดุ เม็ด
ให้ไหลออกจากฮอปเปอร์ โดยค่าของความน่าจะเป็ นของการติดขัด จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อ 0
คือ ไม่มีการติดขัดเกิดขึ้นเมื่อปล่อยวัสดุ เม็ดให้ไหลออกจากฮอปเปอร์ หรื อวัสดุเม็ดสามารถไหล
ออกได้หมดทุกครั้ง และ 1 คือ เกิดการติดขัดเมื่อปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออกทุกครั้ง
อัตราส่ วนการติดขัด (Jamming Ratio) หมายถึง อัตราส่ วนจานวนครั้งที่เกิดการติดขัด
ในการสั่นหนึ่งครั้งต่อจานวนการสั่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนวัสดุเม็ดเกิดการไหลออกหมด โดยค่าของ
อัตราส่ วนการติดขัดจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อ 0 หมายถึง ไม่มีการติดขัดเกิดขึ้นเลยในทุกรอบ
การสัน่ แต่ละครั้ง และ 1 หมายถึง เกิดการติดขัดทุกครั้งในรอบการสัน่ แต่ละครั้ง
ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ น (The dimensionless vibration acceleration : Γ) หมายถึง
ปริ มาณที่รวมความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลในการสั่น คือ ความถี่ในการสั่น (f) และแอมพลิจูด
2
ในการสั่น (A) ต่อค่าความเร่ งโน้มถ่วงของโลก (g) โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ Γ = A(2f) /g
ซึ่งไม่มีหน่วย
มุมกอง (Angle of repose : 𝛉𝐫) หมายถึง มุมที่วดั ได้จากด้านข้างของกองวัสดุเม็ดเทียบ
กับแนวแกนนอนเมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดเคลื่อนที่ไหลลงอย่างอิสระ มีหน่วยเป็ นองศา
สั ญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการวิจัย
A แทน แอมพลิจูดในการสั่น
f แทน ความถี่ในการสั่น
g แทน ความเร่ งโน้มถ่วง
Γ แทน ความเร่ งไร้มิติในการการสัน
่
D แทน ความกว้างช่องปล่อยวัสดุของฮอปเปอร์
d แทน เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด
แทน มุมฮอปเปอร์


หน่วย มิลลิเมตร (m)
หน่วย รอบต่อวินาที
หน่วย เมตรต่อวินาที2 (m/s2)
หน่วย มิลลิเมตร (m)
หน่วย มิลลิเมตร (m)
หน่วย องศา (degree,°)
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s แทน หน่วยของเวลา คือ วินาที
g/s แทน หน่วยของอัตราการไหลเชิงมวล คือ กรัมต่อวินาที
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในการวิจยั เรื่ องผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่น
แนวดิ่ ง เพื่ อให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึ ง ได้ท าการศึ ก ษา ค้น คว้า เอกสาร ตารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัสดุเม็ด (Granular material)
1.1 นิยามของวัสดุเม็ด
1.2 สมบัติสาคัญของวัสดุเม็ด
2. ฮอปเปอร์ (Hopper)
2.1 นิยามและรู ปแบบของฮอปเปอร์
2.2 หลักการออกแบบฮอปเปอร์ เบื้องต้น
2.3 ปัญหาที่พบในการใช้ฮอปเปอร์
3. การไหลในฮอปเปอร์ (Hopper flow)
3.1 รู ปแบบการไหลในฮอปเปอร์ (Flow Modes)
3.2 วิธีการวัดความสามารถของการไหล
4. การติดขัด (Jamming)
4.1 นิยามของการติดขัด
4.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการติดขัด
4.3 การติดขัดของวัสดุเม็ดที่มีความเสี ยดทาน (Jamming of frictional spheres)
5. การเปลี่ยนแปลงการติดขัด (Jamming transition)
5.1 นิยามของการเปลี่ยนแปลงติดขัด
5.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องการการเปลี่ยนแปลงการติดขัด
6. การขัดตัวกัน (Arching)
7. การอุดตัน (Clogging)
8. มุมกอง (Angle of Repose)
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8.1 นิยามของมุมกอง
8.2 ชนิดมุมกองและปั จจัยที่มีผลต่อการกอง
8.3 วิธีการหามุมกอง
9. การสัน่ แนวดิ่ง (Vertical vibration)
10. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุเม็ด (Granular material)
วัสดุเม็ดสามารถพบได้ท้ งั ในธรรมชาติและมีการนามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างของวัสดุ เม็ดในธรรมชาติ เช่ น ทราย บิทูเมน วงแหวนของดาวเสาร์ และแถบดาวเคราะห์
น้อย เป็ นต้น ปรากฏการณ์ ที่พบในทางธรรมชาติ เช่ น การเกิ ดแผ่นดิ นไหว การสลายตัวของหิ น
และดินถล่ม เป็ นต้น ส่ วนในทางอุตสาหกรรมวัสดุเม็ดได้ถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต เช่ น
ข้าว น้ าตาล ธัญพืช ยาเม็ด เม็ดพลาสติก เม็ดโลหะ เม็ดแก้ว และคอนกรี ต ดังนั้นจึงถู กนามาใช้ใน
หลากหลายสาขาไม่ ว่าจะเป็ นอุ ตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตร วิศ วกรรมเคมี เหมื องแร่
วิศวกรรม โลหะ อาวุธ และการผลิตพลังงาน สาหรับนิยามและสมบัติของวัสดุเม็ดที่สาคัญมีดงั นี้
นิยามของวัสดุเม็ด
ได้มีผใู ้ ห้คานิยามถึงความหมายและขนาดของวัสดุเม็ดไว้ดงั นี้
แคมบู, ฌองส์, และแรดจาย (Cambou, Jean, & Radjaï, 2009) ได้นิยามว่าวัสดุเม็ดคือวัสดุ
ประกอบด้วยกลุ่มอนุ ภาคของแข็งที่รวมตัวกัน และช่องว่างระหว่างวัสดุสามารถถูกแทรกด้วยของ
ไหล เช่น น้ าหรื ออากาศ อนุภาคจะมีปฏิสัมพันธ์กนั ผ่านแรงยืดหยุน่ แรงเสี ยดทาน เเรงยึดเหนี่ยวใน
อนุภาคชนิดเดียว กัน และแรงพื้นผิวอื่น ๆ นอกจากแรงที่เกิดจากการสัมผัสกันของอนุ ภาคแล้ว แรง
ภายนอกที่มากระทายังสามารถทาให้อนุภาคมีการจัดเรี ยงตัวใหม่
เมื่อพิจารณาจากขนาดดังภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็ นว่าวัสดุ เม็ด คือ กลุ่มของอนุ ภาคขนาด
กลางที่สามารถเห็ นได้ด้วยตาเปล่ า โดยทัว่ ไปแล้วมี ขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน (Brown &
Richards, 1970; Nedderman, 1992; Guyon & Troadec, 1994; Duran, 1997; Rao & Nott, 2008) ซึ่ ง
ข้อจากัดด้านขนาดของวัสดุเม็ดนั้นสัมพันธ์กบั ข้อจากัดของประเภทปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุ ภาค คือ
ในอนุ ภาคขนาดเล็ก ซึ่ งได้แก่จาพวกแป้ ง จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1 – 100 ไมครอน ปั จจัย
เช่น แรงแวนเดอวาลล์ (Van der Waals forces) ความชื้ น และ แรงต้านอากาศจะมีอิทธิ พลอย่างมาก
ดังนั้นสาหรับวัสดุเม็ดแล้วจึงไม่พิจารณาปั จจัยเหล่านี้ เนื่ องจากมีอิทธิ พลน้อยมาก และในอนุภาคที่
มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ซึ่ งได้แก่คอลลอยด์ ที่เมื่อได้รับการกระตุน้ จากความร้ อนนั้นจะมีผล
อย่างมาก (Russel, Saville, & Schowalter, 1989)
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colloids

powders

granular media
d

1 nm

1 μm

100 μm

ภาพที่ 2.1 การจาแนกขนาดสารด้วยเกณฑ์ขนาด ทาให้แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด
คือ คอลลอยด์ (โคลน) ผง (แป้ง) และ วัสดุเม็ด (กองทราย)
ทีม่ า:
Andreotti, Forterre, & Pouliquen (2013)
สมบัติสาคัญของวัสดุเม็ด
วัสดุเม็ดมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากมีสมบัติเฉพาะที่พิเศษต่าง ๆ ดังนี้
1. ประกอบไปด้วยกลุ่มของอนุ ภาคจานวนมากที่ มีเส้ นผ่านศู นย์กลางไม่น้อยกว่า 100
ไมครอน
2. เป็ นระบบที่มีอุณหภูมิคงที่ (Athermal system)
3. ไม่มีเกณฑ์การแยกขนาดที่ชดั เจน เนื่ องจากก้ ากึ่งระหว่างขนาดของวัสดุซ่ ึ งเป็ นขนาด
ระดับจุลภาค และขนาดของการไหลซึ่งเป็ นขนาดระดับมหภาค
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุ ภาคมีความซับซ้อน คือจากกฎการสัมผัสของของแข็งระหว่าง
2 อนุภาคจะมีความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนและไม่เป็ นเส้นตรง (Non-linear phenomena) เช่น แรงเสี ยด
ทาน และความไม่ยืดหยุน่ ที่เกิดอย่างฉับพลัน (Inelastic shocks) หรื อเมื่ออนุภาคอยูใ่ นของไหลที่มี
ความหนืดจะเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากแรงจากที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลอีกด้วย
5. เกิ ดการกระจายของพลังงานได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อโยนลูกบอลลงไปในกล่องทราย
จะไม่เกิ ดการกระดอนขึ้น แต่พลังงานจลน์เกื อบทั้งหมดจะกระจายอยู่ในรู ปการชนและแรงเสี ยด
ทานระหว่า งเม็ดทรายและลู ก บอลทันที จากการกระจายเหล่ า นี้ ที่ เกิ ด ในระดับ จุ ล ภาค ท าให้ มี
ความจาเป็ นต้องศึกษาฟิ สิ กส์ ยุคใหม่หรื อฟิ สิ กส์ สถิติเพิ่มเติมจากฟิ สิ กส์ ยุคเก่า (Andreotti, Forterre,
& Pouliquen, 2013)
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6. วัสดุ เม็ดสามารถแสดงสถานะของสสารได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กบั สภาวะขณะนั้น
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าตรเมื่ อได้รั บ แรงภายนอก ได้แก่ แสดงพฤติ ก รรมเหมื อ นของแข็ ง
ของเหลว และก๊าซ (Jaeger, Nagel, & Behringer, 1996; Göncü, 2012) ดังภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเช่น
เม็ดทรายเมื่อเทลงบนพื้นจะกองตัวอยู่นิ่งสามารถต้านทานแรงภายนอกได้อนั เป็ นพฤติกรรมของ
ของแข็ง เมื่อปล่อยในอยูใ่ นนาฬิ กาทราย จะเกิ ดการไหลอันแสดงพฤติกรรมเหมือนของไหล และ
เมื่อให้แรงภายนอกมาก ๆ เช่น การเขย่าภาชนะที่บรรจุ เม็ดทรายจะฟุ้งกระจายไปรอบ ๆ และเกิ ด
การกระเด็นกระดอนซึ่ งแสดงพฤติกรรมเป็ นเหมือนก๊าซ

ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมของวัสดุเม็ดเป็ นเหมือนของแข็ง
ของเหลว และก๊าซโดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะ
ทีม่ า:
Andreotti, Forterre, & Pouliquen (2013)
การแสดงพฤติกรรมระหว่างของแข็งและของเหลวเป็ นลักษณะพื้นฐานเฉพาะของวัสดุ
เม็ด นอกจากนี้ ย งั พบพฤติ ก รรมร่ วมกันกับ วัส ดุ อื่น คื อ โฟม อิ มลั ชัน่ และครี มข้น (Coussot &
Ancey, 1999; Larson, 1999) การศึ กษาวัส ดุ ที่มีข นาดกลางนั้นยังครอบคลุ ม วัสดุ ที่เป็ นฟอง
(Bubbles) หยด (Drops) และอนุ ภาค (Particles) ทั้ง นี้ หากระบบมี ค วามหนาแน่ น เกิ น ค่ า วิก ฤต
(Critical density) วัสดุจะเกิดการติดกันและเกิดพฤติกรรมเหมือนของแข็ง หากต้องการไหลระบบ
เกิ ดการไหลก็ตอ้ งลดความเค้นจุดคราก (Yield stress) หรื อความหนาแน่ นลงซึ่ งได้มีนักวิชาการ
หลานท่านสนใจศึกษาวิจยั ระบบการติดขัด (Jamming system) ที่มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 แผนภาพการเกิดการเปลี่ยนแปลงการติดขัด (Jamming transition) ของวัสดุเม็ดตาม
สมมติฐานของเลียว และเนเกล (Lui & Nagel) สภาวะของแข็ง (Solid or ‘Jammed’
state) นั้นจะเกิดเมื่ออุณหภูมิต่า (ในโมเลกุลก๊าซ) มีแรงเค้นภายนอกน้อย (ในโฟม
และครี มข้น) และเมื่อมีความหนาแน่นสู ง (ในวัสดุเม็ดและอิมลั ชัน่ )
ทีม่ า: Liu & Nagel (1998)
การศึ ก ษาวัส ดุ เ ม็ด นั้น มี ม าอย่า งยาวนาน เริ่ ม ต้นจากการศึ ก ษาหาค าอธิ บ ายเกี่ ย วกับ
วงแหวนของดาวเสาร์ ในปี ค.ศ. 1970 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 ได้พฒั นามาศึกษาทฤษฎีจลน์และ
การไหลเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในทางธรณี ฟิสิ กส์ จนมาถึ งปั จจุบนั การศึกษาวัสดุ เม็ดได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและศึกษาทั้งในทางธรณี ฟิสิ กส์ กลศาสตร์ ฟิ สิ กส์ สถิติ ฟิ สิ กส์ ไม่เชิ งเส้น
และการไหล ดังนั้นการศึ กษาเกี่ ยวกับวัสดุ เม็ดจึงมี ประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ นสั ม พัน ธ์ ก ั บ วัส ดุ เ ม็ ด ตลอดจนน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเกิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันและในทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัสดุเม็ดประกอบไป
ด้วยการแยกตัว การหมุนวนหรื อการพา การติดขัด การขัดตัวกัน การกองตัว การอุดตัน ผลของ
บราซิลนัท (Brazil nut effect) ผลของบราซิ ลนัทย้อนกลับ (Reverse brazil nut effect) การไหล และ
การปะทุ (Eruption) ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะปรากฏการณ์การติดขัด
ฮอปเปอร์ (Hopper)
เป็ นเวลาหลายพันปี มาแล้วที่ฮอปเปอร์ ได้ถูกนามาใช้เพื่อป้ องกันและเก็บรักษาผลผลิ ต
ทางการเกษตร มี หลักฐานแสดงการออกแบบฮอปเปอร์ อย่า งหลากหลายในศตวรรษที่ 60 และ
เพื่อให้การใช้งานฮอปเปอร์ สะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งง่ายต่อการเก็บและปล่อย การออกแบบ
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ฮอปเปอร์ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง รายละเอียดของนิ ยาม รู ปแบบ หลักการออกแบบเบื้องต้น และ
ปั ญหาที่พบในการใช้ฮอปเปอร์ มีดงั นี้
นิยามและรู ปแบบของฮอปเปอร์
ฮอปเปอร์ มี อีก ชื่ อหนึ่ ง คื อ ไซโล ซึ่ ง ฮอปเปอร์ หมายถึ ง สิ่ ง ก่ อสร้ า งเพื่ อเก็ บ ผลผลิ ต
ทางเกษตร ไว้ชวั่ คราวก่อนส่ งออก มักเป็ นถังอะลูมิเนี ยมขนาดใหญ่ (องค์การค้าของคุรุสภา, 2541)
ฮอปเปอร์ จะมีลกั ษณะเป็ นภาชนะรู ปกรวยหรื อ ท่อขนาดใหญ่ใช้เพื่อบรรจุวสั ดุ ที่ตอ้ งการเท เช่ น
ข้าว หรื อ ถ่านหิ น ฮอปเปอร์ จะมี กว้างของส่ วนด้านบนมากกว่า วัสดุ ที่เคลื่ อนที่ผ่านจะมีปริ มาณ
ลดลงจากมากไปหาน้อย ตัวอย่างเช่น เมล็ดพืช แล้ววัสดุจะออกจากท่อไปด้านล่างของภาชนะด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลก จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ ฮอปเปอร์ คือ ภาชนะรู ปทรงกรวยใช้เก็บ
บรรจุ วสั ดุ และสามารถปล่ อยให้ไหลผ่านออกไปยังก้นภาชนะ อย่างไรก็ตามในบางครั้ งอาจไม่
จาเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกรวยก็ได้ แต่มีรูเปิ ดภาชนะเล็กกว่าส่ วนด้านบนที่บรรจุวสั ดุ
2.4ก)

CONICAL
HOPPER

WEDGE, PLANE
-FLOW HOPPER

TRANSITION
HOPPER

CHISEL, PLANEFLOW HOPPER

PYRAMID
HOPPER

SQUARE
HOPPER

2.4ข)
PYRAMID,
SQUARE OPENING

CONICAL

CYLINDRICAL,
FLAT-BOTTOMED
SLOT OPENING

CYLINDRICAL,
FLAT-BOTTOMED
CIRCULAR
OPENING

ภาพที่ 2.4 รู ปแบบของฮอปเปอร์ 2.4ก) ฮอปเปอร์ แบบวัสดุไหลทั้งหมด
2.4ข) ฮอปเปอร์ แบบวัสดุไหลเฉพาะส่ วนแกนกลาง
ทีม่ า: (Chase , n.d.)
ส่ วนรู ปแบบของฮอปเปอร์ มีหลากหลายรู ปแบบ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ได้แก่ ฮอปเปอร์ แบบวัสดุไหลทั้งหมด (Mass flow hopper) เช่น ฮอปเปอร์ รูปโคน ฮอปเปอร์ รูปลิ่ม
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ฮอปเปอร์ รูปพีระมิด และฮอปเปอร์ รูปสิ่ ว เป็ นต้น และอีกชนิ ดคือฮอปเปอร์ แบบวัสดุไหลเฉพาะ
ส่ วนแกนกลาง (Core flow hopper) เช่น ฮอปเปอร์ รูปพีระมิดที่ช่องเปิ ดวัสดุเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม และ
ฮอปเปอร์ รูปทรงกระบอกที่ มีฐานแบนและช่ องเปิ ดวัสดุ เป็ นรู ปวงกลม เป็ นต้น (Chase, n.d.)
ดังแสดงในภาพที่ 2.4
หลักการออกแบบฮอปเปอร์ เบื้องต้ น
ลัก ษณะรู ป ทรงของฮอปเปอร์ มี ผ ลต่ ออัต ราการไหลออกของวัส ดุ เม็ด จากฮอปเปอร์
ดังนั้นในการออกแบบฮอปเปอร์ จึงควรคานึ งถึ งปริ มาณวัสดุ ที่ตอ้ งการเก็บและปล่อยโดยไม่มีวสั ดุ
เหลื อ ตกค้า งอยู่ เพื่ อ ให้ ฮ อปเปอร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านสู ง สุ ด โดยในการศึ ก ษานี้ ผู ว้ ิ จ ัย
ต้องการศึกษาการไหลและการติดขัดของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์ ใน 2 มิติและต้องการให้วสั ดุเม็ด
เกิดการไหลอย่างคงที่ ไม่เกิดบริ เวณที่มีวสั ดุเม็ดตกค้างดังนั้นจึงจะเลือกใช้ฮอปเปอร์ รูปลิ่ม (Wedge,
plane flow hopper หรื อ Wedge-shape hopper) ซึ่ งส่ วนประกอบของฮอปเปอร์ รูปลิ่ มนี้ แสดงได้
ดังภาพที่ 2.5 คือสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนหลัก ได้แก่
1. ส่ วนบนรู ปทรงกระบอก (Cylinder section)
2. ส่ วนล่างรู ปกรวย (Hopper section)
3. ช่องปล่อยวัสดุ (Hopper opening) กาหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางใช้สัญลักษณ์ D

CYLINDER SECTION

HOPPER SECTION
D
ภาพที่ 2.5 ส่ วนประกอบของฮอปเปอร์
เมย์นาร์ด (Maynard, 2013) ได้แนะนาขนาดของส่ วนบนรู ปทรงกระบอกในเบื้องต้นที่ไม่
คานึงถึงความ สามารถของการจุในส่ วนล่างรู ปกรวยว่าคานวณได้จากสมการที่ 2.1
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(2.1)

H=m/(ρ/A)

เมื่อ

H
m

ρ
A

คือ ความสู งของส่ วนบนรู ปทรงกระบอก
คือ มวลของวัสดุที่ถูกเก็บ
คือ ความหนาแน่นรวมขณะกองอยูใ่ นภาชนะ
คือ พื้นที่หน้าตัดของส่ วนบนรู ปทรงกระบอก

หน่วย เมตร
หน่วย กิโลกรัม
หน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หน่วย ตารางเมตร

ความสู ง สุ ด ท้า ยของส่ ว นบนรู ป ทรงกระบอกพิ จ ารณาตามปริ ม าตรที่ จ ะสู ญ เสี ย ไป
ด้านบนของวัสดุเนื่องจากมุมกองของวัสดุที่กองอยู่ เช่นเดียวกับปริ มาตรส่ วนล่างรู ปกรวย และควร
พยายามให้ความสู งของส่ วนบนรู ปทรงกระบอกอยูร่ ะหว่าง 1 - 4 เท่าของความกว้างหรื อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

ภาพที่ 2.6 การออกแบบฮอปเปอร์ที่มีความชันของผนังขึ้นอยูก่ บั มุมเสี ยดทานของผนัง
ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วฮอปเปอร์ รูปลิ่มมักจะทามุม 10 องศากับแนวดิ่ง
ทีม่ า:
Maynard (2013)
นอกจากนี้ มุ ม ของฮอปเปอร์ จาเป็ นต้องมี ค วามชันมากกว่า 15 - 20 องศา เพื่อให้ มี ค่ า
มากกว่ามุมเสี ยดทานของผนัง (Wall friction angle) ดังภาพที่ 2.6 เพื่อไม่ให้มีวสั ดุเม็ดตกค้าง (Selfcleaning) และขนาดมุมกองของวัสดุเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการนามาใช้กาหนดมุมเอียงของ
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ฮอปเปอร์ อย่างไรก็ตามควรออกแบบให้มุมฮอปเปอร์ ทากับแนวแกนนอนมากกว่ามุมกองของวัสดุ
เพื่อป้ องกันการตกค้างของวัสดุ เช่ นกัน ส่ วนขนาดช่ องปล่ อยวัสดุ สาหรับฮอปเปอร์ รูปลิ่ ม ควรมี
ขนาดอย่างน้อยหนึ่ งในสามของความกว้างเพื่อป้ องกันการเกิดแรงเชื่ อมแน่นและการขัดกันภายใน
(Interlocking arch)
ปัญหาทีพ่ บในการใช้ ฮอปเปอร์
จากการใช้ฮอปเปอร์ เพื่อเก็บและปล่อยวัสดุเม็ด เกิดปั ญหามากมายในการใช้ซ่ ึ งอาจเป็ น
ผลมาจากการแบบฮอปเปอร์ หรื อคุ ณสมบัติและลักษณะของวัสดุ เม็ดที่ใช้ โดยทัว่ ไปแล้วสามารถ
จาแนกออกได้เป็ น 8 ปั ญหาดังนี้
1. การไหลแบบเฉพาะวัสดุส่วนแกนกลางหรื อ Funnel flow (Ratholing or Piping)
2. อัตราการไหลช้า (Flow is too slow) คืออัตราการไหลออกของวัสดุชา้ กว่าขาเข้า
3. ไม่ไหลเนื่ องจากการขัดตัวกันหรื อเรี ยงตัวเป็ นโดม (Arching or Doming) เกิดจากแรง
เชื่อมแน่นมากพอทาให้เกิดการสร้างสะพานการขัดตัวเพื่อรองรับวัสดุเนื่องจากมีแรงมากเกินไป
4. อากาศแทรกตัว (Flushing) เกิ ดจากวัส ดุ ไ ม่ มี แรงเชื่ อมแน่ นมากพอ ท าให้เกิ ดโดม
ที่คงตัว แต่แข็งแรงพอที่อากาศสามารถทะลุผา่ นได้ ทาให้อากาศแทรกตัวไปในวัสดุได้ วัสดุเม็ดจึง
ไหลช้า
5. วัสดุเม็ดไหลออกไม่หมด (Incomplete emptying) มีการคงค้างของวัสดุเม็ดในบริ เวณที่
เรี ยก “Dead space”
6. การแยกชั้น (Segregation) เกิ ดขึ้นเนื่ องจากวัสดุ เม็ดที่ใช้มีขนาดและความหนาแน่ น
ต่างกัน เป็ นผลมาจากการสั่นและการเคลื่อนที่ซึมของอนุ ภาคที่มีขนาดเล็กกว่าผ่านบริ เวณช่องว่าง
ระหว่างอนุภาคขนาดใหญ่กว่า
7. การรวมตัวกันของวัสดุเม็ดเมื่อเวลาผ่านไป (Time consolidation) ในหลายวัสดุเมื่อทิ้ง
ไว้นาน ๆ จะเกิดการเรี ยงตัวใหม่ทาให้วสั ดุแน่นตัวขึ้น
8. การจับ เป็ นก้อ น (Caking) เกิ ด จากพัน ธะเคมี -กายภาพระหว่ า งอนุ ภ าคเนื่ อ งจาก
ความชื้น (Chase, n.d.)
ทั้งนี้ หนึ่ งในปั ญหาหลักของทางอุตสาหกรรมในการใช้ฮอปเปอร์ คืออัตราการไหลของ
อนุภาคไม่คงที่ และในระหว่างการไหลผ่านฮอปเปอร์ วัสดุเม็ดจะเกิดการติดขัดซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์
ที่พบได้บ่อย ท าให้ตอ้ งมี การศึ กษาวิจยั ในประเด็นนี้ โดยพฤติกรรมการไหลออกจากฮอปเปอร์
(Hopper discharge behavior) สั ม พัน ธ์ ก ับ ทั้ง รู ปแบบการไหลที่ ซั บ ซ้ อ นของวัส ดุ เ ม็ ด ภายใน
ฮอปเปอร์และคุณสมบัติของฮอปเปอร์ (Cheng, 2012)
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การไหลในฮอปเปอร์ (Hopper flow)
ในการไหลออกของวัสดุเม็ดจากฮอปเปอร์ จะมีรูปแบบการไหลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
ฮอปเปอร์ และวัสดุเม็ดที่ใช้ ดังนั้นเพื่อให้การไหลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจึง
จาเป็ นต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึงรู ปแบบการไหลในฮอปเปอร์ และวิธีการวัดความสามารถ
การไหล ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. รู ปแบบการไหลในฮอปเปอร์ (Flow Modes) เมื่อทาการศึกษารู ปแบบการไหลของ
วัสดุเม็ดในฮอปเปอร์ พบว่าแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดใหญ่ ๆ ได้แก่ การไหลแบบวัสดุไหลออกทั้งหมด
(Mass flow) และการไหลแบบเฉพาะวัสดุส่วนแกนกลาง (Funnel flow) ในกรณี ที่พิเศษอาจเกิดการ
ไหลทั้งสองแบบร่ วมกัน (Expanded flow)
ความแตกต่างของการไหลทั้ง สามแบบ คือ หนึ่ ง การไหลแบบวัสดุ ไหลออกทั้งหมด
วัสดุ ที่อยู่ในฮอปเปอร์ จะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดทุก ๆ ตาแหน่งตลอดพื้นที่หน้าตัด แต่ไม่จาเป็ นต้องมี
ความเร็ วของแต่ ละอนุ ภาคเท่า กัน สอง การไหลแบบเฉพาะวัสดุ ส่วนแกนกลาง จะมี เพี ยงส่ ว น
แกนกลางของวัส ดุ ใ นฮอปเปอร์ เท่ านั้นที่ เคลื่ อนที่ ล งสู่ ปากฮอปเปอร์ ในขณะที่วสั ดุ เม็ดบริ เวณ
ด้านข้างจะอยูน่ ิ่งไม่เกิดการไหล และสาม การไหลทั้งสองแบบร่ วมกัน คือ ส่ วนบนรู ปทรงกระบอก
ของฮอปเปอร์ จะมีการไหลแบบเฉพาะวัสดุ ส่วนแกนกลาง และส่ วนล่ างรู ปกรวยจะเป็ นการไหล
แบบวัสดุ ไหลออกทั้งหมด รู ปแบบการไหลของวัสดุในฮอปเปอร์ ท้ งั สามแบบสามารถแสดงได้ดงั
ภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 รู ปแบบของการไหลในฮอปเปอร์ (A) การไหลแบบวัสดุไหลออกทั้งหมด
(B) การไหลแบบเฉพาะวัสดุส่วนแกนกลาง และ (C) การไหลทั้งสองแบบร่ วมกัน
ทีม่ า:
Chase (n.d.)
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เพื่อให้การไหลคงที่ ไม่มีเกิ ดการแยกชั้นตามแนวขวางของวัสดุ มีประสิ ทธิ ภาพในการ
เก็บวัสดุ สูงและไม่มีวสั ดุ คงค้างเมื่อปล่อยให้ไหล จึงควรออกแบบฮอปเปอร์ มีลกั ษะเป็ นฮอปเปอร์
แบบวัสดุไหลทั้งหมด ดังรู ป 2.4ก) ที่กล่าวมาแล้ว โดยมุมของฮอปเปอร์ ควรทามุมอยูใ่ นช่วง 0 - 40
องศากับแนวแกนดิ่ง (Chase, n.d.)
2. วิธีการวัดความสามารถของการไหล ในการพิจารณาความสามารถในการไหลของ
วัสดุเม็ด ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ เข้ามาช่วย โดยทัว่ ไปแล้ว มี 6 วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่
2.1 มุมกอง (Angle of repose) (Zhou, Xu, Yu, & Zulli, 2002; Ileleji & Zhou, 2008)
2.2 ดัชนีการอัด (Compressibility index or Hausner ratio) (Grey & Beddow, 1969)
2.3 การไหลในเครื่ องแบบกลิ้งหมุน (Flow in a rotating drum) (Nalluri & Kuentz,
2010; Pirard, Lumay, Vandewalle, & Pirard, 2009)
2.4 การไหลผ่านรู เปิ ด (Flow through an orifice) (Ahn, Basaranoglu, Yõlmaz,
Bugutekin, & Gul, 2008)
2.5 เซลล์เฉือน (Shear cell) (Carr & Walker, 1968)
2.6 เครื่ องรี โอมิเตอร์ (Rheometers) (Freeman, 2007)
ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้ 2 วิธีการประกอบกัน คือ มุมกองและการไหลผ่านรู เปิ ด
โดยมุมกองจะหาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดมุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ แล้วศึกษาการไหลผ่านช่ อง
เปิ ดวัสดุของวัสดุเม็ด
การติดขัด (Jamming)
หนึ่ งในปั ญหาหลักที่เกิดในการใช้ฮอปเปอร์ ในทางอุตสาหกรรมคือเรื่ องอัตราการไหล
ออกจากฮอปเปอร์ ของวัสดุ เม็ด อี กทั้งระหว่างที่ วสั ดุ ไ หลออกมักจะเกิ ดปรากฏการณ์ การติ ดขัด
ซึ่ งประเด็นนี้ ได้มีการศึกษาวิจยั อย่างแพร่ หลายในช่ วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีผูไ้ ด้ให้คานิ ยามและ
แนวคิดเกี่ยวกับการติดขัดไว้ดงั นี้
นิยามของการติดขัด
เมื่อสังเกตการไหลของวัสดุเม็ดที่ออกจากฮอปเปอร์ จะพบว่าในบางกรณี ขณะที่วสั ดุกาลัง
ไหลนั้นจะเกิ ดการหยุดนิ่ งสลับกับไหลเป็ นบางครั้ง จึงน่าจะเป็ นที่มาของคาว่า “การติดขัด” ทั้งนี้
เลียว และเนเกล (Liu & Nagel, 1998) ได้นิยามไว้วา่ “การติดขัดคือสภาวะที่วสั ดุเม็ดที่ไหลเกิดการ
หยุดนิ่ง”
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แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการติดขัด
ในการปล่อยวัสดุเม็ดออกจากไซโลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมีแนวโน้มที่ระบบจะเกิ ด
การติดขัดขึ้น การไหลของวัสดุเม็ดอาจเกิดการหยุดแบบทันทีทนั ใดเนื่ องจากเกิดการขัดตัวกันของ
วัสดุเม็ด (Arching or Vault) เมื่อขนาดช่ องปล่อยวัสดุ ไม่ได้มีขนาดมากกว่าขนาดของวัสดุ เม็ด
มาก ๆ อย่างไรก็ตามนอกเหนื อจากการหลีกเลี่ยงการลดขนาดช่องปล่อยวัสดุเพื่อเพิ่มอัตราการไหล
(Flow rate) และลดความน่าจะเป็ นของการติดขัด สามารถใช้วิธีการเพื่อปรับปรุ งการไหลของวัสดุ
เม็ดได้ดว้ ยการสั่น ไม่วา่ จะเป็ นการสั่นเฉพาะที่ (Local vibration) หรื อทั้งระบบ (Global vibration)
อย่างไรก็ตามที่สุดแล้วระบบอาจเกิดการอุดตันขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเกิ ดการขัดตัวกันของวัสดุ
เม็ดเช่ นกัน โครงสร้ างการขัดตัวกันของวัสดุ เม็ดสามารถหยุดการไหลได้แม้ว่าระบบจะถู กสั่นอยู่
ก็ตามก็ได้ อย่างไรก็ตามการโค้งสามารถถูกสลายทาให้กลับมาไหลได้ทนั ทีหากระบบถูกได้รับการ
กระตุ น้ อย่างต่อเนื่ อง และหากการกระตุ น้ อย่างต่อเนื่ องไม่ ได้ผล จาเป็ นต้องให้การก่ อกวนจาก
ภายนอกที่มากขึ้นเพื่อทาให้ระบบไม่มีการติดขัด (Unjaming) (Mankoc, Garcimarti, Zuriguel, &
Maza, 2009)
อีกนัยหนึ่งกล่าวได้วา่ การติดขัดเป็ นแรงต้านการเคลื่อนที่ผา่ นกันของวัสดุเม็ดที่เกิดอย่าง
ไม่แน่นอน (Albert, Pfeifer, Barabási, & Schiffer, 1999; Albert, et al., 2000) การหยุดการเคลื่อนที่
เกิ ดเมื่อมีการเชื่ อมต่อเครื อข่าย (Network) ของวัสดุ เม็ดซึ่ งไม่สามารถจัดเรี ยงตัวได้ใหม่ ยกเว้นให้
แรงที่มากพอ จะสลายเครื อข่ายนั้นเพื่อให้มีการเริ่ มเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดอีกครั้ง อนุ ภาคในเครื อข่าย
เหล่านี้ เป็ นเพียงส่ วนเล็ก ๆ ของวัสดุ ท้ งั หมดจะประกอบไปด้วยห่ วงโซ่ แรง (Force chain) ซึ่ งจะ
สิ้ นสุ ดแค่ที่ผนังภาชนะที่บรรจุ (O’Hern, Langer, Liu, & Nagel, 2001; Coppersmith, Liu,
Majumdar, Narayan, & Witten, 1996)
การเคลื่อนที่และการติดขัดของวัสดุ เม็ดได้รับอิทธิ พลมาจาก 1) การผลักกันด้วยความ
เกะกะ (Steric repulsions) เป็ นผลจากรู ปทรงของวัสดุเม็ด 2) แรงเสี ยดทาน (Friction forces) เป็ นผล
มาจากสมบัติของผิววัสดุเม็ด และธรรมชาติทางเคมีของวัสดุเม็ด และ 3) แรงเชื่ อมแน่น (Cohesive
forces) ถูกเหนี่ ยวนาให้เกิ ดได้จากสะพานของเหลว (Liquid bridges) (Kudrolli, 2008; Fiscina,
Lumay, Ludewig, & Vandewalle 2010; Emery, Oliver, Pugsley, Sharma, & Zhou, 2009) ประจุ
ไฟฟ้า (Electric charges) (Mersch, Lumay, Boschini, Vandewalle, Valverde, & Castellanos, 2006)
ปฏิสัมพันธ์แรงแวลเดอร์ วาลล์ (Van derWaals interactions) (Valverde, Espin, Quintanilla, &
Castellanos, 2009) และปฏิสัมพันธ์ระหว่างไดโพลแม่เหล็ก (Magnetic dipole– dipole interactions)
(Forsyth, Hutton, Rhodes, & Osborne, 2001; Lumay & Vandewalle, 2008; Lumay, Dorbolo, &
Vandewalle, 2009; Lumay & Vandewalle, 2010) วัสดุเม็ดสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือวัสดุเม็ด
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ที่มีแรงเชื่ อมแน่ นและไม่มีแรงเชื่ อมแน่ น สาหรับวัสดุ เม็ดที่ ไม่มีแรงเชื่ อมแน่ น ปฏิ กิริยาระหว่าง
อนุภาคมีความสัมพันธ์หลักกับการผลักกันด้วยความเกะกะและความเสี ยดทานเท่านั้น ดังนั้นสมบัติ
จุลภาคขึ้นอยู่กบั รู ปร่ าง การกระจายขนาดและพื้นผิวของวัสดุ เม็ด เมื่อแรงเชื่ อมแน่ นระหว่างวัสดุ
เม็ดมากกว่าน้ าหนักของหนึ่ งอนุ ภาค สมบัติระดับมหภาคจะมีผลมากขึ้นอย่างมากเนื่ องมาจากแรง
เชื่ อมแน่ นภายในและการอัดแน่น (Packing) (Chaudhuri, Alexandar, Faqih, Muzzio, Davis, &
Tomassone, 2006) ดังนั้นยิ่งขนาดอนุ ภาคเล็ก สมบัติจุลภาคจะถู กควบคุ มโดยแรงเชื่ อมแน่ นเป็ น
หลัก (Lumay et al., 2012)
สาหรับความน่าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability, J(d) ) สามารถคานวณหา
ได้จากสมการที่ 2.2 (To, Lai, & Pak, 2001)

J(d) =

เมื่อ

J(d)

Na
Nt

Na
Nt

(2.2)

คือ ความน่าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability)
คือ จานวนครั้งที่เกิดการติดขัด (Number of jamming events)
คือ จานวนครั้งที่ทาการทดลองในแต่ละเงื่อนไข (Number of trial for each
conditions)

เพื่ อ ให้ ก ารอัต ราไหลออกจากฮอปเปอร์ ข องวัส ดุ เ ม็ ด คงที่ แ ละน่ า เชื่ อ ถื อ การศึ ก ษา
ในหัวข้อนี้ จึงได้รับความสนใจจากทั้งในนักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม โดยพฤติกรรม
การไหลออกจากฮอปเปอร์ ข องวัส ดุ เ ม็ด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ รู ป แบบการไหลที่ ซับ ซ้อ นภายใน
ฮอปเปอร์และคุณสมบัติของวัสดุเม็ด
การติดขัดของวัสดุเม็ดทีม่ ีความเสี ยดทาน (Jamming of frictional spheres)
โดยทัว่ ไปแล้วอาจแบ่ ง การศึ ก ษาการติ ดขัดของวัส ดุ ต ามชนิ ด ของวัส ดุ เม็ดได้เป็ น 2
รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ วัสดุ เม็ดที่มีความเสี ยดทาน (Frictional spheres) และวัสดุ เม็ดที่นิ่มและไร้แรง
เสี ยดทาน (Soft frictionless spheres) ในที่น้ ี ขอกล่าวถึงเพียงการติดขัดของวัสดุ เม็ดที่มีความเสี ยด
ทานดัง นี้ คุ ณสมบัติข องการเปลี่ ยนแปลงการติ ดขัดส่ วนใหญ่ เกี่ ย วข้องกับแรงเสี ย ดทาน เมื่ อ
พิ จารณาความสัม พัน ธ์ ข องอัต ราส่ วนการอัดตัว (Packing fraction: ϕc), เลขโคออร์ ดิเนชัน
(Coordination number: Zc) และสั ม ประสิ ท ธิ์ แรงเสี ย ดทาน ( μ) โดยทั่วไปแล้ว การติ ดขัดไม่ ไ ด้
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เกิ ด ขึ้ น เหมื อ นกัน กันทั้ง ระบบ และไม่ มี ค่ า จุ ด วิ ก ฤติ ที่ แ สดงถึ ง พฤติ ก รรมตามกฎเลขยกก าลัง
(Power-law) แต่ จ ากการค านวณทางสถิ ติ บ่ ง ชี้ ว่ า ค่ า เฉลี่ ย จ านวนผิ ว สั ม ผัส ระหว่ า งวัส ดุ เ ม็ ด ที่
เคลื่ อ นไหวท าให้ เ กิ ด แรงกดอัด ใหม่ ท าให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง ระบบแล้ว เกิ ด ขึ้ น เหมื อ นกัน
(Shundyak, Hecke, & Saarloos, 2007)
การเปลีย่ นแปลงการติดขัด (Jamming transition)
จากการที่การติดขัดเป็ นสภาวะที่วสั ดุ ที่กาลังเกิ ดการหยุดนิ่ ง ดังนั้นจึงมีการศึกษากลไก
การเปลี่ยนแปลงของทั้ง 2 สภาวะในระบบ ซึ่ งอาจเรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลงการติดขัด โดยมีผใู ้ ห้คา
นิยามและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการติดขัดดังนี้
นิยามของการเปลี่ยนแปลงติดขัด
การเปลี่ยนแปลงการติดขัด คือพฤติกรรมของวัสดุเม็ดสถิตเมื่อมีการผิดรู ปของวัสดุทาให้
เกิดการชิดกัน ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระหว่างของแข็งและของเหลว (Ediger, Angell, &
Nagel, 1996; Hecke, 2010) หรื อเป็ นกลไกการเคลื่อนที่ลงวิกฤติอย่างช้า ๆ ของระบบจากสมดุล
ไปสู่ การแน่ นเกิ นไปของอนุ ภาค (Overcrowding) ซึ่ งการแน่ นเกิ นไปนี้ เป็ นผลมาจากการอัดแน่ น
ของอนุภาค (Debenedetti & Stillinger, 2001) การที่มีทางเปิ ดให้อนุภาคเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยทาให้
กลไกของระบบถูกหยุด (Coniglio, Herrmann, Fierro, & Nicodemi, 2004) ซึ่ งนาไปสู่ การติดขัด
เมื่ อกล่ า วตามนิ ย ามแล้ว กลไกของระบบจะเป็ นของแข็ง เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นรู ป เกิ ดขึ้ น
ซึ่ งเป็ นการหาจุดหรื อตาแหน่ งสมดุ ล ภายใต้อิทธิ พลของแรงภายนอก และระบบจะเป็ นของเหลว
เมื่ อวัส ดุ เ ม็ดเกิ ดการไหลอย่า งไม่ แน่ น อนเมื่ อมี แรงเค้นเฉื อนมากระท า (Shear stress) ดัง นั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างของแข็งและของเหลว ระบบจะเกิดการคืนสภาพสู่ ตาแห่ งสมดุ ล
อย่างเกือบพอดีเมื่อมีความเครี ยด (Strain) เกิดขึ้นมากมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือต้องการให้ค่าโมดูลสั
ของแรงเฉื อน (Shear modulus) เป็ นศูนย์หรื อหายไปเมื่อการเกิ ดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของแข็งของเหลว อย่างไรก็ตามทฤษฎีตวั กลางยังผล (Effective-medium theory) ได้ทานายว่าอัตราส่ วนแรง
เฉื อนต่อโมดูลสั ของแรงบีบอัดหรื อบัลก์มอดุ ลสั (Bulk modulus) ยังคงมีค่าแน่นอนในข้อจากัดนี้
อย่า งไรก็ ตามยัง ไม่ เป็ นที่ ก ระจ่ า งว่า สมบัติเชิ ง กล (Mechanical properties) ของวัส ดุ เม็ดมี ก าร
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับการเปลี่ ยนแปลงการติดขัดหรื อไม่ (Andreotti, Forterre, & Pouliquen,
2013)
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องการการเปลีย่ นแปลงการติดขัด
ทฤษฎีของค่าเฉลี่ย-พื้นที่ (Mean-field theory) เป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิ บายการตอบสนองของ
วัสดุเม็ดที่เกิดขึ้น คือค่าเฉลี่ยของวัสดุจะเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงหรื อการผิดรู ปของพื้นที่เปรี ยบ
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ได้ เ หมื อ นกับ วัส ดุ เ ม็ ด ถู ก ปั ก อยู่ บ นแผ่ น ที่ ก ารเปลี่ ย นรู ปอย่ า งยื ด หยุ่ น หรื ออาจกล่ า วได้ ว่ า
การผิดรู ปที่เกิดขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผวิ สัมผัสเฉพาะที่ (Local contact) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ ตามการเปลี่ ยนแปลงการติ ดขัดคล้า ยกับ การแยกสภาวะของแข็งจากสภาวะของเหลว
การเคลื่อนที่ที่ไม่สอดคล้องกันนี้ (Non-affine displacement or heterogeneous) เป็ นการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมที่ผดิ ปกติที่เกิดขึ้น (O’Hern, Silbert, Liu, & Nagel, 2003)
การขัดตัวกัน (Arching)

ภาพที่ 2.8 การขัดตัวกันของวัสดุเม็ดจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปโค้งคว่า
ทีม่ า : Garcimartín, Zuriguel, Pugnaloni, & Janda (2010)
การติดขัดที่เกิดขึ้นเป็ นผลมาจากการขัดตัวกันของวัสดุ โดยมีลกั ษณะคือวัสดุเม็ดจะเรี ยง
กันขัดกันเป็ นรู ปโค้งคว่า ดังภาพที่ 2.8 ทั้งนี้ เป็ นเพราะต้องการให้ระบบอยูใ่ นสมดุล อยูน่ ิ่ งได้และ
ไม่ไหลออกจากฮอปเปอร์ โดยได้มีผไู ้ ด้อธิ บายการขัดตัวกันไว้ดงั นี้ โนวัก, ไนท์, นาอิม, แจเกอร์ ,
และเนเกล (Nowak, Knight, Naim, Jaeger, & Nagel, 1998) ได้อธิ บายว่าการขัดตัวกันเป็ นการ
ตอบสนองจากการส่ งต่อของแรงเค้น (Stress propagation) แล้วมีผลทาให้มีการเปลี่ ยนแปลง
อัตราส่ วนปริ มาตร (Volume fraction) (O’Hern, Langer, Liu & Nagel, 2001)
การอุดตัน (Clogging)
การอุดตันเป็ นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างยิ่งของวัสดุเม็ด ซึ่ งเป็ นการหยุดการไหล
อย่างทันทีทนั ใดเนื่ องมาจากสิ่ งกี ดขวางหรื อขอบเขต ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องขจัดการเกิ ดการ
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อุดตันเพื่อให้ปริ มาตรการไหลออกของวัสดุเม็ดคงที่ ทั้งนี้การอุดตันเป็ นผลมาจากการเกิดการติดขัด
ในบริ เวณต่าง ๆ มากเกินไป (Rich field jamming) (Thomas & Durian, 2013)
จากที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่ องการติดขัด การเปลี่ยนแปลงการติดขัด การขัดตัวกันและการ
อุดตัน ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ หากในฮอปเปอร์ มีการส่ งผ่านแรงเค้นมากเกินไป ระบบที่กาลังไหล
จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากไหลเป็ นหยุ ด นิ่ ง คื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการติ ด ขัด ซึ่ งเป็ นสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากของของเหลวเป็ นของแข็ง โดยวัสดุเม็ดจะขัดกันเป็ นตัวโค้งเพื่อให้
อยู่นิ่งในสมดุ ลได้ทาให้เกิ ดการติดขัดขึ้น หากมีแรงภายนอกมากพอมากระตุน้ เช่ น การสั่น หรื อ
การเคาะ วัสดุจะสามารถกลับมาไหลได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากมีการส่ งผ่านแรงเค้นกระจายใน
ฮอปเปอร์ มากเกิ นไปหรื อมีการติดขัดอย่างต่อเนื่ อง ในที่สุดวัสดุ เม็ดจะเกิ ดการหยุดนิ่ งอย่างถาวร
คือเกิดการอุดตัน
มุมกอง (Angle of Repose)
เนื่องมาจากในการออกแบบฮอปเปอร์ หนึ่งในปั จจัยที่นามาพิจารณาประกอบ คือ ขนาด
มุมกองของวัสดุ เม็ด แม้ว่ามุ มกองเพียงอย่างเดี ยวไม่สามารถเป็ นตัวบ่งชี้ ขนาดมุมของฮอปเปอร์
แต่ในเบื้องต้นแล้วต้องแบบให้มุมฮอปเปอร์ กบั แนวแกนนอนที่ใช้มีขนาดมากกว่ามุมกองของวัสดุ
ที่บรรจุ เพื่อให้ไม่ให้มีวสั ดุ เม็ดคงค้างอยู่ในฮอปเปอร์ โดยมุ มกองสามารถใช้บ่งชี้ ความสามารถ
ในการไหลของวัสดุเม็ดได้ ทั้งนี้ในการวัดความสามารถในการไหลของวัสดุสามารถทาได้หลายวิธี
ได้แก่ การหามุมกอง ดัชนี การอัด การไหลในเครื่ องแบบกลิ้งหมุน การไหลผ่านรู เปิ ด เซลล์เฉื อน
และเครื่ องรี โอมิ เตอร์ ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ส าหรั บ ในการศึ ก ษานี้ ไ ด้เ ลื อกใช้วิ ธี ก ารหามุ ม กอง
เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการออกแบบฮอปเปอร์ โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ นิ ย ามมุ ม กอง ชนิ ด
และปั จจัยที่มีผลต่อมุมกอง และวิธีการหาค่ามุมกองมีดงั นี้
นิยามของมุมกอง
ก

ฟ
ภาพที่ 2.9 มุมกองของวัสดุเม็ด
ทีม่ า: Sprite (2007)
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เมื่อปล่อยให้วสั ดุ เม็ดไหลลงอย่างอิสระไปกองอยู่ มุมที่วดั ได้จากด้านข้างของกองวัสดุ
เทียบกับแนวแกนนอนเรี ยกว่า “มุมกอง” ดังภาพที่ 2.9 และกาหนดให้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนมุมกอง
คือ θr (Indian Standard Institution, 1973) มุมกองจะเป็ นมุ มชันสู งสุ ดที่กองวัสดุ คงอยู่ได้โดยไม่
ไหลพัง หรื อเคลื่อนที่ลงมา นอกเหนื อจากนี้ ยังสามารถเรี ยกว่า “มุมกองพื้น มุมทรงตัว หรื อมุมก่อ
กอง”
ชนิดมุมกองและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกอง
มุมกองขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย ได้แก่ มุมเสี ยดทานภายใน (Internal friction angle) การ
กระจายขนาดของอนุภาค รู ปร่ าง น้ าหนัก ระดับความชื้น การแบ่งชั้น การแยกชั้น นอกจากนี้ วิธีการ
และขั้นตอนการเทยังมีผลด้วย ได้แก่ ระดับความสู งของการเท และอยูใ่ นขณะหยุดนิ่ งหรื อเคลื่อนที่
ดังนั้นมุมกองจึงมี 2 ชนิด (Stewart, 1968) ได้แก่
1. มุมกองขณะหยุดนิ่ง (Static angle of repose)
2. มุมกองขณะเคลื่อนที่ (Dynamic angle of surcharge)
ตารางที่ 2.1 ความสามารถในการไหล-มุมกองของวัสดุ
การไหล
มุมกอง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ไหลอย่างอิสระมาก
0 - 19°
วัสดุ ที่มีรูปทรงกลมขนาดเล็กมากและสม่ าเสมอทั้ง
(Very free flowing)
ในสภาวะเปี ยกและแห้ง เช่น ทรายซิ ลิกาแห้ง ซี เมนต์
และคอนกรี ตเปี ยก
ไหลอย่างอิสระ
20 - 25° วัสดุ ที่มีรูปทรงกลมและผิวเรี ยบมัน เช่ น ธัญพืชและ
(Free flowing)
เมล็ดถัว่
ไหลปกติ
30 - 34° วัสดุที่ที่มีน้ าหนักปานกลาง ผิวไม่เรี ยบ เช่ น ถ่านหิ น
(Average flowing)
แอนทราไซด์ กากเมล็ดฝ้ายและโคลน
35 - 39° วัส ดุ เม็ ด โดยทัว่ ไป เช่ น ถ่ า นหิ น บิ ทู มิ นัส ก้อนหิ น
และแร่ ท้ งั หมด
ไหลช้า
40° ขึ้นไป วัสดุ ที่มีผิวไม่เรี ยบ เหนี ยว เป็ นเยื่อ หรื อเกี่ ยวติ ดกัน
(Sluggish)
เช่น เศษไม้ ชานอ้อยและทรายหล่อ
หมายเหตุ. From Kulinowski & Kasza., n.d., Belt Conveyors for bulk Materials
Calculations by CEMA 5th Edition.
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แม้ว่ามุมกองขณะเคลื่ อนที่จะมีความสาคัญมากว่ามุมกองขณะหยุดนิ่ ง อย่างไรก็ตามใน
การศึ กษานี้ ได้เลื อกหาเฉพาะมุ มกองของวัสดุ ขณะหยุดนิ่ งเนื่ องจากมี ขอ้ จากัดด้านอุ ปกรณ์ ที่ใ ช้
โดยมุ ม กองเป็ นสมบัติม หภาคที่ ส าคัญมากที่ เป็ นลัก ษณะพฤติ ก รรมเฉพาะของวัส ดุ แต่ ล ะชนิ ด
ดังเห็นได้จากตารางที่ 2.1 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าวัสดุต่างชนิ ดจะมีขนาดมุมกองและความสามารถใน
การไหลต่างกัน
นอกเหนื อจากข้อมูลในตารางที่ 2.1 มีขอ้ มูลที่แสดงว่าวัสดุเม็ดที่มีรูปร่ างเป็ นดิสก์หรื อ
ทรงกระบอก พบว่ามีขนาดของมุมกองเท่ากับ 24±1 องศา (Cantelaube, Duparcmeur, Bideau, &
Ristow, 1995) จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุ ปได้วา่ มุมกองเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิ ด
วัสดุ ที่มีมุมกองไม่เกิ น 30 องศามีความสามารถในการไหลดี นอกจากนี้ ยงั พบว่ามุมกองสัมพันธ์
อย่างยิง่ กับสมบัติของวัสดุ เช่น แรงเสี ยดทานแบบลื่นไถล (Sliding friction) และแรงเสี ยดทานแบบ
กลิ้ง (Rolling friction) โดยมีความสัมพันธ์แบบเป็ นปฏิภาคโดยตรงต่อกันและเบี่ยงเบนตามรู ปร่ าง
อีกทั้งยังเป็ นปฏิภาคผกผันกับขนาดอนุภาค (Ghazavi, Hosseini, & Mollanouri, 2008)
วิธีการหามุมกอง
วิธีการหาค่ามุมกองสามารถทาได้หลายวิธี เช่น วิธีที่หนึ่ ง การปล่อยวัสดุที่อยูใ่ นภาชนะ
ให้ไหลตกลงอย่างอิสระ วัสดุจะไหลลงมากองเป็ นรู ปกรวยคว่า จากนั้นทาการวัดขนาดและคานวณ
หามุมกองจากสมการที่ 2.3 (Chukwu & Akande, 2007)

θ r  tan 1

เมื่อ

Hc
Hp
Hc  H p

Dp

2  Hc  H p 
Dp

(2.3)

คือ ความสู งของยอดวัสดุจากพิน้
คือ ความสู งของแท่นรอง
คือ ความสู งของกองวัสดุ
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของกองวัสดุ

ส่ วนวิธีที่สอง คือให้วสั ดุ เม็ดอยู่ในภาชนะจากนั้นเอียงมุมเล็กน้อย มุมที่ผิววัสดุ ยงั อยูน่ ิ่ ง
ได้โดยไม่มีเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ด เรี ยกว่า มุมสถิตสู งสุ ด (Angle of maximal stability, θ m ) ยิ่งเพิ่ม
มุมของการเอียง มุมของวัสดุจะยิง่ ลดลงเรื่ อย ๆ จนมีค่าเท่ากับมุมกอง (Jaeger & Nagel, 1992) กล่าว
ได้ว่ามุมที่วสั ดุเริ่ มเกิดการเคลื่ อนที่ คือ มุมวิกฤต (Critical angle, θc ) ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชนั ของมุมเสี ยด
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ทานสู งสุ ด โดยทัว่ ไปแล้วมุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ 30 องศา หรื อหากพิจารณาในสภาวะที่ไม่มีแรงเชื่ อม
แน่นหรื อแรงเสี ยดทาน สามารถคานวณได้จากสมการที่ 2.4

θc ()  arctan

1
2 2 cos(π / 3  )

(2.4)

เมื่อกาหนดให้  คือ มุมเสี ยดทานสู งสุ ด (Albert, Albert, Hornbaker, Schiffer, &
Baraba´si, 1997)วิธีที่สาม คือ การกองแบบวงกลม (Circular heap) ดังภาพที่ 2.10 หามุมกองโดยนา
แผ่นฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 เซนติเมตร (3นิ้ว) วางรองวัสดุและล้อมรอบด้วยท่อทรงกระบอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 เซนติเมตร (7 นิ้ว) ที่สูงเพียงพอ (35 เซนติเมตร หรื อ 13.8 นิ้ว) เพื่อให้ใจว่า
เมื่อปล่อยให้วสั ดุไหลจะตกลงเต็มแผ่นฐาน จากนั้นวัสดุจะถูกปล่อยให้ไหลตกช้า ๆ ลงบนแผ่นฐาน
โดยมุมที่ทาแนวนอนกับผิวของวัสดุคือมุมกอง (Brown, 1960)

ภาพที่ 2.10 การหามุมกองด้วยวิธีการกองแบบวงกลม
ทีม่ า :
Brown & Richards (1970)
วิธีสุดท้ายเป็ นการกาหนดขนาดฐานของวัสดุ (Fix base cone) วัสดุจะถูกเทลงในกรวย
เล็ก ๆ เพื่อให้ค่อย ๆ ไหลลงสู่ ฐานที่กาหนดขนาดของฐานไว้แล้ว (Geldart, Abdullah, Hassanpour,
Nwoke, & Wouters, 2006)
สาหรับในงานวิจยั นี้ วสั ดุที่ใช้ค่อนข้างมีขนาดใหญ่และเป็ นการศึกษาในสองมิติ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงประยุกต์เอาวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้สะดวกในการทดลองและมีความเหมาะสม คือ
ใช้วธิ ี ปล่อยให้ไหลลงอย่างอิสระโดยกาหนดขนาดฐานของวัสดุ
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การสั่ นแนวดิ่ง (Vertical vibration)
จากที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่แล้วจะศึกษาเกี่ยวกับแรงเค้น ความเร็ วแต่ละบริ เวณ และอัตราการ
ไหลออกผ่านฮอปเปอร์ โดยไม่มีการสั่น อย่างไรก็ตามปั ญหาในการใช้ฮอปเปอร์ เช่น อัตราการไหล
ช้า อากาศเข้าแทรกตัววัสดุ และเกิ ดการขัดตัวกัน จึ งได้มีความพยายามที่ จะแก้ไขปั ญหาเหล่ า นี้
โดยการให้ แ รงสั่ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารไหลราบรื่ นและเร็ ว แต่ เ ทคนิ ค ที่ ใ ช้ ก ัน โดยทั่ว ไปยัง คงมี
ความเข้าใจน้อย ดังนั้นการศึกษาการสั่นในฮอปเปอร์ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว
การสั่ นแบ่ง ออกได้เป็ น 3 วิธี ได้แก่ การสั่นแนวดิ่ ง (Vertical vibration) การสั่นแนวนอน
(Horizontal vibration) และการหมุน (Rotation)
ในการศึกษาที่ผ่านมาส่ วนใหญ่แล้วใช้การสั่นแนวดิ่ ง เมื่อใช้การสั่นแนวดิ่งพบว่าอัตรา
การไหลลดลงเมื่อแอมพลิจูดในการสั่นเพิ่มขึ้น (Suzuki, Takahashi, & Tanaka, 1968; Takahashi,
Suzuki, & Tanaka, 1968; Evesque & Meftah, 1993) แต่เมื่อใช้การสั่นแนวนอนผลที่ได้ตรงกันข้าม
กับการสั่นแนวดิ่ งอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ อัตราการไหลเพิ่มขึ้นเมื่อแอมพลิจูดในการสั่นเพิ่มขึ้น
(Weathers et al., 1997)
การสั่ นจะเป็ นการให้พลังงานกลแก่ ระบบ ตัวแปรที่ มี ผลต่อการสั่ นได้แก่ ความถี่ ใ น
การสั่ น และแอมพลิ จู ด ในการสั่ น โดยความสั ม พันธ์ ข องทั้ง สองตัว แปรจะรวมอยู่ใ นรู ป ของ
ความเร่ งไร้หน่วย (Dimensionless acceleration, Γ) (Hunt, Weathers, Brennen, Lee, & Wassgren,
1999) โดยเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

A(2f )2 A2
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คือ ความเร่ งไร้หน่วย
คือ แอมพลิจูดในการสั่น
คือ ความถี่ในการสั่น
คือ ความเร็ วเชิงมุม
คือ ความเร่ งโน้มถ่วงของโลก

(2.5)

หน่วย เมตร
หน่วย รอบต่อวินาที
หน่วย เรเดียนต่อวินาที
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 9.81 เมตรต่อวินาที2

ทั้งนี้ ในการสั่นเราสามารถเลือกปรับขนาดแอมพลิจูดหรื อความถี่ ในการสั่นให้มีค่าคงที่
หรื อใช้หลายค่าก็ได้ตามต้องการ
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ส าหรั บ งานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้องจะประกอบไปด้วยงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การติ ดขัดและ
การอุดตันของวัสดุเม็ดทั้งที่ตกอย่างอิสระและมีการสั่น และงานวิจยั เกี่ยวกับมุมกอง และมีท้ งั การ
ใช้วธิ ีการทดลองจริ งและการจาลอง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
โจว, ซู , หยู, และซุลลี (Zhou, Xu, Yu, & Zulli, 2001) เสนอผลการทดลองและการจาลอง
การศึกษามุมกองของวัสดุเม็ดที่มีผิวหยาบขนาดเดียว เนื่องจากมุมกองเป็ นตัวแปรระดับมหภาคที่
เป็ นสมบัติเฉพาะซึ่ งสาคัญที่สุดของวัสดุเม็ด ในการจาลองได้ใช้วิธีการ Modified discrete element
method วัสดุเม็ดที่ใช้คือ เม็ดแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.55, 1, 2, 5, และ 10 มิลลิเมตร จานวน 2,000
อนุ ภาค ในที่ น้ ี ไ ด้ท าการเน้นย้ า ความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอื่ น ๆ เช่ น ลักษณะเฉพาะของเม็ดวัส ดุ
สมบัติของวัสดุ และรู ปทรงของวัสดุ โดยนาวัสดุ เม็ดใส่ ลงในภาชนะรู ปทรงสี่ เหลี่ยมกว้างและสู ง
400 มิลลิเมตรเฉพาะส่ วนครึ่ งบนที่ถูกกั้นอยู่ จากนั้นเปิ ดให้วสั ดุเม็ดไหลลงมาเหลือฐานรองครึ่ งบน
เฉพาะบริ เวณกึ่ ง กลางกว้างรวม 300 มิล ลิ เมตร ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าภายใต้เงื่ อนไขการ
จาลอง มุมกองได้รับอิทธิ พลจากแรงเสี ยดทานแบบลื่นไถลและแบบกลิ้งเป็ นหลัก หากสัมประสิ ทธิ์
แรงเสี ยดทานแบบลื่นไถลและแบบกลิ้งมีค่ามาก ขนาดของมุมกองก็จะมากตามและไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความหนาแน่ นของวัสดุ อัตราส่ วนปั วซอง (Poisson’s ratio) สัมประสิ ทธิ์ ความหน่ วง (Damping
coefficient) และมอดุ ล ัส ของยัง (Young’s modulus) อี ก ทั้ง หากเพิ่ ม ขนาดของวัส ดุ เ ม็ ด หรื อ
ความหนาของภาชนะบรรจุ จะท าให้ข นาดมุ ม กองลดลงและยัง พบว่า การศึ ก ษาด้วยการจาลอง
มีความเที่ยงตรงกว่าการทดลอง
โท, หลาย, และพัค (To, Lai, & Pak, 2001) ทดลองการติดขัดของวัสดุเม็ดหนึ่งชนิดเดียว
ที่ ไหลผ่านฮอปเปอร์ รูปลิ่ มซึ่ งขนาดช่ องปล่ อยวัสดุ ด้านล่ างและผนังด้านข้างสามารถเลื่ อนปรั บ
ขนาดได้พ ร้ อมกัน วัส ดุ เม็ดที่ ใช้คือ เหล็ กกล้า ไร้ ส นิ ม ที่ มี ลกั ษณะเป็ นดิ สก์เส้ นผ่านศู นย์ก ลาง 5
มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร จานวน 200 อนุภาค ผลการทดลองพบว่าความน่าจะเป็ นในการเกิดการ
ติดขัดเมื่ อมุ มของผนังด้านข้างของฮอปเปอร์ เท่ากับ 34 และ 60 องศาเท่ากัน มี การเกิ ดการติ ดขัด
มากกว่าเมื่อมุมของผนังด้านข้างเท่ากับ 75 องศา โดยทั้งสามมุมเมื่อขนาดความกว้างช่องปล่อยวัสดุ
(d) เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็ นของการติดขัดจะลดลงเรื่ อย ๆ (3.3 < d < 4.3) และเข้าใกล้ศูนย์เมื่อถึง
ความกว้างค่า ๆ หนึ่ง (d > 4.3) ทั้งนี้ การติดขัดที่เกิดขึ้นจะเห็นได้วา่ วัสดุเม็ดจะมีการชิ ดกันแล้วขัด
ตัวกันเป็ นรู ปโค้งแบบคว่าเสมอ โดยระยะจากผิวของวัสดุเม็ดที่เรี ยงตัวกันเกิดการขัดตัวกันเรี ยงจาก
ด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านนั้นจะมีมากกว่าขนาดช่ องปล่อยวัสดุ และจานวนอนุ ภาคที่เกิ ดการเรี ยงตัว
ขัดกันจะเพิ่มขึ้นตามขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ท้ งั นี้ เมื่อผนังด้านข้างของฮอปเปอร์ มีขนาด 75 องศา
วัสดุ เม็ดจะไหลลงก่ อนจะเกิ ดการติ ดขัดอย่างแท้จริ ง ดังนั้นความน่ าจะเป็ นในการเกิ ดการติดขัด
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น่าจะขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการไหลก่อนการเกิดการติดขัด และอัตราการไหลของวัสดุเม็ดออกจากฮอป
เปอร์ มีความสัมพันธ์กบั ความน่ าจะเป็ นในการเกิ ดการติ ดขัด และกล่าวได้ว่าการติดขัดจะเกิ ดขึ้ น
อย่างชัดเจนเมื่อมุมของผนังด้านข้างของฮอปเปอร์ น้อยกว่า 75 องศา อีกทั้งมีศึกษาถึ งความน่ าจะ
เป็ นในการการติดขัดของวัสดุเม็ดชนิ ดผิวเรี ยบและผิวขรุ ขระเมื่อความกว้างช่ องปล่ อยวัสดุ กรวย
ต่างกัน ผลพบว่าวัสดุที่มีผิวขรุ ขระจะมีอตั ราการติดขัดที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่าเมื่อแรงเสี ยดทาน
เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็ นของการติดขัดจะเพิ่มขึ้นด้วย
ต่อมาในปี 2002 โท, หลาย, และพัค (To, Lai, & Pak) ศึกษาปรากฏการณ์การติดขัดที่เกิด
ในการไหลของวัสดุเนื้ อเดียวในฮอปเปอร์ แบบ 2 มิติ วัสดุ เม็ดที่ใช้เป็ นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิ ม เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร บรรจุในฮอปเปอร์ รูปตัว Y หนา 4 มิลลิเมตรที่มี
มุมของผนังด้านข้างทามุม 60 องศากับแนวแกนนอน ผลการทดลองพบว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยวัสดุ
มีขนาดเล็ก จะเกิดการติดขัดเนื่ องจากการเกิดการขัดตัวกันของวัสดุเม็ดบริ เวณช่องปล่อยวัสดุท้ งั นี้
ความน่ าจะเป็ นของการเกิดการติดขัดลดลงอย่างรวดเร็ วในบางช่ วงขนาดช่ องปล่อยวัสดุ และจาก
การสังเกตลักษณะการขัดตัวกันที่เกิดขึ้นในการเกิดการติดขัดสามารถอธิ บายในเชิ งปริ มาณได้ดว้ ย
แบบจาลองการเดินแบบสุ่ มอย่างจากัด (Restricted random walker model) คือความน่าจะเป็ นของ
การเกิ ดการติ ดขัดขึ้ นอยู่กบั จานวนของวัสดุ เม็ด คื อการขัดตัวกันจะเกิ ดการกระจายมากขึ้ นตาม
จานวนวัสดุเม็ดที่มากขึ้น ซึ่ งได้จากการเปรี ยบเทียบระหว่างเมื่อมีจานวนอนุ ภาค 200, 400, และ 700
อนุ ภาค และขนาดของการขยายตัวของการขัดตัวในแนวนอนและและดิ่ง (Horizontal and vertical
spans of the jamming arches) สามารถอธิ บายได้จากแบบจาลองนี้ได้เช่นกัน
โจว, ซู , หยู, และซุ ลลี (Zhou, Xu, Yu, & Zulli, 2002) นาเสนอการศึกษาทดลองและการ
จาลองทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ ยวกับมุ มกองของวัสดุ เม็ดผิวหยาบชนิ ดเดี ยว ขนาดเดี ยว ผลการศึ กษา
แสดงว่า มุ ม กองได้รับ ผลอย่า งยิ่ ง จากแรงเสี ย ดทานกลิ้ ง และแรงเสี ย ดทานไถล กล่ า วคื อ หาก
สัม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานกลิ้ ง และสั ม ประสิ ทธิ์ ความเสี ย ดทานไถลระหว่า งอนุ ภาควัส ดุ เม็ด
ด้วยกันและระหว่างวัสดุ เม็ดและผนังฮอปเปอร์ มีค่ามาก จะทาให้แรงเสี ยดทานมากตาม แรงใน
ระบบที่ทาให้วสั ดุเม็ดเกิดการเคลื่อนที่นอ้ ย วัสดุเม็ดจึงไหลออกจากฮอปเปอร์ ได้ไม่ดี มีการไหลช้า
การค่อย ๆ ไหลลงของวัสดุเม็ดทาให้มุมกองของวัสดุเม็ดมาก
ซู ริเกล, การ์ ซิมาร์ ติน, มาซา, ปุกนาโลนิ , และปาสเทอร์ (Zuriguel, Garcimartín, Maza,
Pugnaloni, & Pastor, 2005) เสนอการศึกษาทดลองการติดขัดที่ทาให้วสั ดุเม็ดไม่สามารถไหลออก
จากช่องปล่อยวัสดุได้ดว้ ยแรงโน้มถ่วงของโลกแบบ 2 มิติ วัสดุเม็ดที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบไป
ด้วยหลายชนิดและหลากหลายรู ปร่ างบรรจุอยูใ่ นภาชนะรู ปทรงสี่ เหลี่ยมสู ง 500 มิลลิเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 30, 80, 120, และ 150 มิลลิ เมตร ซึ่ งใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุ ภาค
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ประมาณ 30 เท่ า ผลการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ ขนาดช่ อ งปล่ อ ยวัส ดุ มี ข นาดเล็ ก กว่า ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของวัสดุ การเกิดการติดขัดของวัสดุเม็ดที่ช่องปล่อยวัสดุเป็ นผลมาจากการเกิดการขัดตัว
กัน และเมื่อเพิ่มขนาดอัตราส่ วนระหว่างขนาดช่องปล่อยวัสดุและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ
เม็ด ความน่ าเป็ นในการขัดตัวกันที่บริ เวณรู ปเปิ ดลดลงและมีค่าอัตราส่ วนที่มีนยั สาคัญที่ทาให้ไม่
เกิ ดการติดขัดเลย อีกทั้งการไหลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังพบว่ารู ปร่ างของวัสดุ เม็ดมีผลอย่าง
มากต่อการเกิดการขัดตัวกันและการติดขัด ส่ วนชนิดของวัสดุเม็ดนั้นไม่มีผลใด ๆ
เดสมอนด์ และแฟรงคลิน (Desmond & Franklin, 2006) ค้นพบว่าในการศึกษาการติดขัด
ของวัส ดุ เม็ดที่ มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาว (Prolate) แบบ 3 มิติโดยในการศึ กษานี้ ได้ใ ช้วสั ดุ เม็ดเป็ น
อะคริ ลิ ก วัส ดุ เม็ ดสามารถแสดงพฤติ ก รรมเป็ นของแข็ ง อันเป็ นการตอบสนองต่ อ การกระตุ ้น
เฉพาะที่คือเสมือนมีแรงจากสปริ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อัตราส่ วนเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความยาวของวัสดุ
(Aspect ratio) และขนาดของภาชนะที่ บ รรจุ ส าหรั บ กลไกการเคลื อนที่ แสดงให้เห็ น ว่า แบ่ ง
พฤติกรรมออกเป็ น 2 แบบ คือ บริ เวณที่เกิ ดพฤติกรรมติด-เลื่อน (Stick-slip) และเหมือนของแข็ง
และในบริ เวณรอยต่อทั้ง 2 บริ เวณนั้นวัสดุเม็ดจะแสดงพฤติกรรมทั้ง 2 แบบผสมกัน หากอัตราส่ วน
เส้ นผ่านศู นย์กลางต่อความยาวของวัสดุ น้อย จะแสดงพฤติ กรรมการเคลื่ อนที่ เป็ นของแข็งอย่าง
ชัว่ คราวทั้งที่ เป็ นลักษณะพฤติ กรรมเฉพาะในช่ วงที่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง และหากอัตราส่ วนเส้ น
ผ่านศูนย์กลางต่อความยาวของวัสดุ มากขึ้น วัสดุเม็ดจะไม่แสดงพฤติกรรมเป็ นของแข็งหากขนาด
ภาชนะมีขนาดใหญ่พอ นอกจากนี้ ยงั พบว่าอัตราส่ วนการอัดตัวมีความสัมพันธ์ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของ
ภาชนะเล็กน้อย แต่สัมพันธ์อย่างยิง่ อัตราส่ วนเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความยาวของวัสดุ ซึ่ งสอดคล้อง
กับทฤษฎีสนามเฉลี่ย (Mean-field theory หรื อ Mean field random contact model)
ชิฟวัวร์ , โกลาร์ด, และรู สเซล (Chevoir, Gaulard, & Roussel, 2007) ศึกษาผลการทดลอง
การไหลและการติดขัดของวัสดุเม็ดสองขนาดคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 และ 800 ไมครอนที่ผสมกัน
อยูใ่ นภาชนะรู ปทรงสี่ เหลี่ยมขนาดกว้างและยาว 0.1 เมตร สู ง 1.5 เมตร แล้วปล่อยให้ไหลผ่านช่อง
ปล่อยวัสดุดา้ นล่างที่มีลกั ษณะเป็ นตะแกรงกรองซึ่ งมีจานวนช่องตั้งแต่ 350-4000 ช่อง โดยใช้ความ
หนาแน่นของวัสดุเม็ดหลายค่า จากการทดลองพบว่าวัสดุเม็ดที่ถูกปล่อยจะเกิดการไหลซึ่ งแบ่งออก
ได้ 3 รู ปแบบ คือ การไหลอย่างคงที่ (Steady flow) การไหลที่มีการอุดตัน และการติดขัด หากช่อง
ตะแกรงมีขนาดใหญ่หรื อความหนาแน่นของวัสดุเม็ดน้อย จะเกิ ดการไหลอย่างคงที่ เมื่อลดขนาด
ช่องตะแกรงหรื อเพิ่มความหนาแน่นของวัสดุเม็ด จะเกิดการไหลแบบติดขัดมากขึ้น แล้วเกิดการอุด
ตันในที่ สุด ดังนั้นอัตราการไหลของวัสดุ เม็ดจึง เป็ นปฏิ ภาคตรงกับ ขนาดช่ องตะแกรง และเป็ น
ปฏิ ภาคผกผันกับความหนาแน่นของวัสดุเม็ด สาหรับการเกิ ดการติดขัดจะเกิ ดเมื่อวัสดุเม็ดเรี ยงตัว
กันในแนวนอนเป็ นรู ปโค้ง ในขณะนั้นความเร็ วของวัสดุเม็ดจะเป็ นศูนย์ และเมื่อวัสดุเม็ดที่เรี ยงตัว
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กันนั้นสลายตัว วัสดุ เม็ดก็จะไหลตกลงสู่ ดา้ นล่างอย่างอิสระ ด้วยความเร็ วเฉลี่ ยเท่ากับรากที่สอง
ของผลคูณกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องตะแกรง เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการไหลผ่านตะแกรง
ของวัสดุเม็ดชนิ ดเดียวกับการทดลองนี้ ที่ใช้วสั ดุเม็ดสองชนิดพบว่าการไหลของวัสดุเม็ดชนิดเดียว
จะเพิ่มขึ้ นเมื่ อขนาดของช่ องตะแกรงใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ในขณะที่การไหลของวัสดุเม็ดสองชนิ ดจะ
เพิ่มขึ้นแล้วคงที่เมื่อขนาดของช่องตะแกรงค่า ๆ หนึ่ง ส่ วนการไหลแบบอุดตันนั้นการเกิดขั้นเริ่ มต้น
เป็ นแบบสุ่ มและอัตราการไหลมีความแปรผันมาก โดยการเกิดการไหลที่การอุดตันในขั้นเริ่ มต้นเกิด
จากการที่ วสั ดุ เม็ดขนาดใหญ่ไปเกาะบริ เวณตะแกรงทาให้วสั ดุ เม็ดเล็กเกิ ดการกรองอี กชั้นหนึ่ ง
เรี ยกว่า Filtration cake ส่ งผลให้ลดอัตราการไหลแทรกของวัสดุเม็ดเล็ก
แมงคอค และคณะ (Mankoc et al., 2007) ทาการศึกษาอัตราการไหลของวัสดุเม็ดที่ไหล
ผ่านรู ขนาดใหญ่ เนื่องมากจากเดิมอัตราการไหลนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดช่องปล่อยวัสดุซ่ ึ งเป็ นไปตามกฎ
เลขยกกาลัง 5/2 (5/2 Power law) ที่ได้ศึกษาในช่องปล่อยวัสดุขนาดเล็ก ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ มูล
ทั้งการทดลองและการจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ครอบคลุมขนาดช่องปล่อย
วัส ดุ หลายขนาด ผลการศึ ก ษาคื อ ได้ส ร้ า งกฎใหม่ ส าหรั บ อัตราการไหลของวัส ดุ เ ม็ดที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมทั้งช่ องปล่ อยวัสดุ ขนาดเล็กไปจนถึ งใหญ่ โดยทาการดัดแปลงมาจากกฎของบี เวอร์ ลู
(Beverloo law)
ชุควู และอคานเด (Chukwu & Akande, 2007) พัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ในการวัดมุมกอง
ของวัสดุเม็ดที่ถูกนามาใช้ในทางอุตสาหกรรมกว่า 20 ชนิ ด ในการศึกษานี้ ได้ทาการวัดขนาดของ
วัสดุ เม็ดทั้งก่ อนขณะ และหลังได้รับความชื้ น ผลการใช้เครื่ องมื อพบว่าในวัสดุ ต่างชนิ ดกันจะมี
ความสู งของกองวัสดุต่างกัน ดังนั้นมุมกองจึงเป็ นอัตราส่ วนของความสู งของกองวัสดุต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของฐาน ทั้งนี้ วสั ดุที่ผิวเรี ยบทาให้ไม่ยึดติดกันจะมีความสู งของกองน้อย ดังนั้นขนาดมุม
กองจึงน้อยตาม ในทางตรงกันข้ามวัสดุที่มีผิวขรุ ขระ วัสดุ จะติ ดกัน มีความสู งของกองวัสดุ และ
ขนาดมุมกองมาก
แมงคอค, การ์ ซิมาร์ ติน, ซู ริเกล, และมาซา (Mankoc, Garcimartín, Zuriguel, & Maza,
2009) เสนอผลการทดลองการติดขัดของวัตถุที่ไม่มีแรงยึดติดระหว่างโมเลกุลที่ปล่อยให้ไหลออก
จากไซโลภายให้การสั่นแนวดิ่ ง ทั้งนี้ มี 2 กลไกที่อาจทาให้การสั่นช่ วยการไหลของวัสดุเม็ด คือ
หนึ่ ง การสั่นลดความน่าจะเป็ นของการเกิดการรวมตัวกันของวัสดุเม็ดแล้วไปบล็อกการไหล และ
สอง การสั่ นจะสลายการการเกิ ดการรวมตัวกันของวัส ดุ เม็ด ที่ ไ ปบล็ อ กการไหลที่ เกิ ดขึ้ น การ
ทดลองพบว่าความน่าจะเป็ นของการเกิดการบล็อกของวัสดุเม็ดในระบบที่มีการสั่นและไม่มีการสั่น
เหมือนกัน ส่ วนความน่าจะเป็ นในการเกิดการติดขัดขึ้นอยู่กบั ขนาดความกว้างของช่ องปล่อยวัสดุ
การติดขัดจะเริ่ มลดน้อยลงเมื่ อความกว้างของช่ องปล่ อยวัสดุ เป็ นสองเท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลาง
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วัสดุเม็ด จากนั้นการติดขัดลงเรื่ อย ๆ อย่างรวดเร็ ว จนกระทัง่ เมื่อกว้างของช่องปล่อยวัสดุเป็ นสี่ เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด ความน่าจะเป็ นของการติดขัดจึงเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั ผลการ
ทดลองที่เมื่อให้การสั่นแก่ระบบ ปริ มาณอนุ ภาคที่ไหลออกมาผ่านช่ องปล่อยวัสดุจะมีค่ามากกว่า
เมื่อไม่มีการสัน่ แก่ระบบ
เจนด้า, มาซา, การ์ ซิมาร์ ติน, คอล์บ, ลานู ซ่า, และเคลเมน (Janda, Maza, Garcimart´ın,
Kolb, Lanuza, & Cl´emen, 2009) ศึกษาผลการทดลองการไหลแบบไม่ติดขัดของวัสดุเม็ดหนึ่ งชนิ ด
ในภาชนะรู ปทรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตรที่ปลายด้านล่างเป็ นช่องปล่อยวัสดุที่มีลกั ษณะ
เอียงเป็ น 45 องศา แล้วทาการสั่นระบบในแนวดิ่ งด้วยความถี่ 350 เฮิรตซ์ โดยการสั่นที่เกิ ดขึ้นจะ
เกิดโดยตรงกับวัสดุเม็ดภายในภาชนะ และไม่สัมผัสกับผนังภาชนะ และทาการวัดพลังงานที่เกิดขึ้น
ในการสั่นด้วยเครื่ องเพียโซอิเล็กทริ ก แล้วใช้ค่าแอมพลิจูดต่างกัน จานวนวัสดุเม็ดที่ใช้ประมาณ 2 ×
104 อนุ ภาค ผลการทดลองพบว่าอัตราการไหลโดยเฉลี่ยของวัสดุ เม็ดจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่ วนของ
ขนาดช่องปล่อยวัสดุของภาชนะต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อปล่อยให้เกิดการไหลโดยไม่
มีการสั่น อัตราการไหลโดยเฉลี่ ยของวัสดุ เม็ดจะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ในขณะที่เมื่อทาให้เกิ ดการสั่น
อัตราการไหลจะน้อยกว่าเมื่อใช้ความเร่ งในการสั่นมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อความเร่ งในการสั่น
ลดลง อัตราในการไหลก็จะคงที่และเป็ นเช่ นเดี ยวกับเมื่อไม่มีการสั่นที่ ความกว้างของช่ องปล่อย
วัสดุ ภาชนะ ณ ค่า ๆ หนึ่ ง ทั้งนี้ ยิ่งพลังงานในการสั่นมาก ยิ่งทาให้เกิดการไหลอย่างไม่ติดขัดของ
วัสดุเม็ด เมื่อวัดปริ มาณวัสดุ ที่ไหลออกจากภาชนะภายใต้การสั่นที่มีค่าความเร่ งในการสั่นต่างกัน
พบว่าหากความเร่ งในการสั่นมีค่ามาก จะใช้เวลาในการไหลของวัสดุเม็ดที่ออกมาในปริ มาณเท่ากัน
น้อย อย่างไรก็ตาม ความเร่ งในการสั่นนั้นไม่มีผลต่ออัตราการไหลของวัสดุ เม็ด ในส่ วนของการ
ติดขัด การทดลองนี้ พบว่ากลไกการเกิ ดการติดขัด เกิ ดจากการสร้ างการขัดตัวกันของวัสดุ เม็ดที่
บริ เวณช่ องปล่ อยวัสดุ การขัดตัวกันที่ เกิ ดขึ้ นจะถู ก สลายด้วยการสั่น และสร้ างขึ้ นใหม่ ด้วยการ
ติ ดขัด ซึ่ ง ระยะเวลาที่ เกิ ดการติ ด ขัดจะลดลงเมื่ อความเร่ ง ในการสั่ นเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ
พิจารณาการติดขัดในระยะเวลาต่าง ๆ อย่างไม่กาหนด พบว่าความเร่ งในการสั่นจะแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่ม คือกลุ่มที่นอ้ ยมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะเวลาสุ ดท้ายจะพบว่าวัสดุไม่เกิดการไหล เนื่ องจากการ
สร้ างการขัดตัวกันของวัสดุ เม็ดบริ เวณช่ องปล่อยวัสดุ กลุ่มปานกลาง การไหลจะเป็ นแบบไม่คงที่
เวลาในการเกิดการติดขัดจะไม่สามารถเห็นแนวโน้มที่ชดั เจน และกลุ่มที่มาก หลังจากที่อตั ราการ
ไหลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงแรก อัตราการไหลจะคงที่และมีค่ามากที่สุดในสามกลุ่ม ดังนั้นค่า
ความเร่ งในการสั่นจะมีค่าวิกฤตค่าหนึ่งที่ทาให้ไม่เกิดการติดขัด
เฉิ ง (Cheng, 2010) ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการติดขัดแบบ 2 มิติ เมื่อมีการสั่น
ในแนวดิ่ งในสภาวะศูนย์องศาของเม็ดสาคู (Tapioca pearl) ที่ เมื่ อมีความชื้ นจะเกิ ดการขยายตัว
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ในการศึกษาการแน่ นได้ใช้การวัดค่าสหสัมพันธ์ของสองประชากรในแต่ละค่าสัดส่ วนการอัดตัว
ผลคื อ พบว่ า ค่ า สหสั ม พัน ธ์ ข องสองประชากรมี ล ั ก ษณะรู ปร่ างเป็ นเหมื อ นการแกว่ ง กวัด
ในออสซิ ลเลเตอร์ เชิงกลในทุกตัวกลางใด ๆ เมื่อสัดส่ วนการอัดตัวเพิ่มขึ้น จากระยะที่ไม่มีการเกิ ด
การติ ด ขัด ค่ า สู ง สุ ด ของสหสั ม พัน ธ์ ข องสองประชากรจะเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเป็ นลัก ษณะเฉพาะของ
สหสัมพันธ์ของสองประชากรที่ 1 และ 2 เท่านั้น และยังได้ศึกษาการพัฒนาการเกิ ดการรวมกลุ่ม
ของระบบ ค่าความยาวคงที่ (Static length scale) ซึ่ งเป็ นค่าที่ได้จากการคานวณจานวนโครงสร้า ง
อนุ ภาควัสดุ เม็ดเมื่อระบบถึ งจุดที่เกิดการติดขัด (Jamming point) และสุ ดท้ายในการศึกษานี้ แสดง
ให้เห็ นว่าในวัสดุ ที่มีลกั ษณะไม่เป็ นเนื้ อเดียวกันมาก ๆ แรงเสี ยดทานเป็ นต้นเหตุที่ทาให้ระบบเกิ ด
การติดขัดอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน และในกรณี การติดขัดที่เกิดขึ้นอาจเป็ นเพราะระบบมีห่วงโซ่ แรง
มากเกินไป
แทง และเบริ นเจอร์ (Tang & Behringer, 2011) ศึกษาผลการทดลองการติดขัดของวัสดุ
เม็ดในฮอปเปอร์ เกิดขึ้นอย่างไร โดยศึกษาการไหลของวัสดุเม็ดชนิดโฟโตอีลาสติก 2 ขนาดที่ผสม
กันอยูใ่ นภาชนะทรงฮอปเปอร์ แล้วปล่อยให้ไหลตกสู่ ดา้ นล่างอย่างอิสระ พบว่าเมื่อเกิดการติดขัดจะ
เกิดการขัดตัวกันของวัสดุเม็ดเป็ นรู ปโค้งชิดกันเหนื อปากของฮอปเปอร์ เสมอ โดยการเกิดการขัดตัว
กันนั้นเป็ นแบบสุ่ ม ไม่สามารถทานายตาแหน่งของวัสดุเม็ดที่จะมารวมตัวได้ โดยวัสดุเม็ดเหล่านั้น
จะอยู่ในช่ วงรั ศมี ของตาแหน่ งเริ่ มต้นเดี ยวกัน แต่มีมุมที่ ต่างกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่าความเร็ วของ
วัสดุเม็ดจะมากที่สุดบริ เวณปลายทางออกของฮอปเปอร์ และมีความแปรปรวนตามรู ปแบบช่วงเวลา
เชิ งพื้นที่ (Spatio-temporal pattern) อย่างมาก อีกทั้งยังศึกษาความเค้นในระดับอนุภาคซึ่ งทาให้เข้า
กระบวนการเกิ ดการติ ดขัดได้เป็ นอย่างดี คื อ บริ เวณผิวของอนุ ภาคที่ อยู่ติดกันจะเกิ ดแรงกระทา
ต่อกัน ทาให้เห็นการกระจายของแรงเชิงพื้นที่ของอนุ ภาคภายในฮอปเปอร์ เช่นเดียวกับการกระจาย
ความเค้น ของวัต ถุ ที่ ไ หลซึ่ งแปรเปลี่ ย นตามเวลาอย่ า งแปรปรวน จากผลของทั้ง ความเค้น
และความเร็ วในการไหลของวัสดุเม็ด ทาให้ภายในฮอปเปอร์ มีความเค้นของวัสดุเม็ดเป็ นสายเป็ น
ช่วง ๆ กระจายอยูใ่ นฮอปเปอร์ ซ่ ึ งก่อให้เกิดการติดขัดนัน่ เอง
เฉิ ง (Cheng, 2012) ศึกษารู ปแบบการไหลของวัสดุเม็ดออกจากฮอปเปอร์ ดว้ ยการจาลอง
เหตุการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Discrete Element Method (DEM) แล้วศึกษาเทียบกับ
ผลที่ ได้จากการทดลองที่มีผูท้ าการศึ กษาก่อนหน้าแล้ว วัสดุ ที่ใช้ที่การศึกษานี้ มีรูปร่ างกลมชนิ ด
ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น เส้ นผ่านศู นย์ก ลาง 0.77 และ 0.602 เซนติเมตร จานวน 8,750 อนุ ภาค
มุมของฮอปเปอร์ ที่ใช้มีขนาดตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา ในขณะที่ช่องปล่อยวัสดุมีขนาดหลากหลายตั้งแต่
2.9 ถึ ง 4.5 เซนติ เมตร และใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานเท่ากับ 0.5 เพื่อให้ค่าที่ ได้ใกล้เคียง
กับผลจากการทดลอง แล้ววัดค่าเวลาที่ใช้ในการไหลหมดของวัสดุซ่ ึ งสัมพันธ์กบั อัตราการไหลออก
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ของวัสดุ เมื่อขนาดมุมและขนาดช่ องปล่อยวัสดุ มีค่าต่าง ๆ จากนั้นคานวณค่าเวลาที่ใช้ แรงปกติที่
เกิด ความเร็ ว และค่าความน่ าจะเป็ นของการติดขัดเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองของมหาวิทยาลัย
ดยุค เพื่อสร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใกล้เคี ยงกับผลการทดลองให้มากที่สุด อี กทั้งยังได้
แสดงห่ วงโซ่ แรงที่เกิดขึ้นภายในฮอปเปอร์ ความเร็ วแต่ละตาแหน่งของอนุ ภาคที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นงานวิจยั นี้ น่าเกิดจากการที่ลกั ษณะอนุ ภาคที่ใช้ในการ
จาลองนี้เป็ นทรงกลม แตกต่างจากการทดลองที่นามาเปรี ยบเทียบซึ่ งอนุภาคมีลกั ษณะเป็ นดิสก์
โทมัส และดูเรี ยน (Thomas & Durian, 2013) รายงานผลการศึกษาอิทธิ พลของรู ปร่ าง
ภาชนะที่มีต่อการอุดตันที่เกิดในการไหลของวัสดุเม็ดผ่านช่องปล่อยวัสดุของภาชนะที่มีลกั ษณะก้น
แบน โดยใช้ขนาดช่ องปล่ อยวัสดุ หลายขนาด และเอี ยงมุ ม ภาชนะซึ่ งท ามุ มกับแนวแกนนอนที่
หลากหลาย การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าโดยทัว่ ไปแล้วการเอียงมุมภาชนะมาก ๆ จะทาให้ระบบเกิ ด
การอุดตันมากขึ้น ดังนั้นจึงทาการวัดการกระจายมวลของวัสดุเม็ดที่ไหลออกระหว่างที่เกิดการอุด
ตันในหลาย ๆ ขนาดช่องปล่อยวัสดุแล้วหาขนาดช่องปล่อยวัสดุที่ทาให้มวลของวัสดุเม็ดที่ไหลออก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ จากนั้นทาซ้ าโดยเปลี่ยนมุมในการเอียงภาชนะ แล้วแบ่งรู ปแบบการอุด
ตันเป็ น 2 แบบ คือ การไหลแบบตกอย่างอิสระ (เกิดเมื่อช่องปล่อยวัสดุมีขนาดใหญ่และมีการเอียง
มุ ม น้อย) และการไหลที่ ก ารอุ ดตัน (เกิ ดเมื่ อ ช่ องปล่ อยวัส ดุ มี ขนาดเล็ก และมี ก ารเอี ย งมุ มมาก)
นอกจากนี้ ยงั ใช้วสั ดุเม็ด 4 แบบ ได้แก่ 1) วัสดุที่มีรูปทรงกลมผิวเรี ยบ คือ เม็ดแก้ว 2) วัสดุที่มีการ
อัดแน่ นและมี หลากหลายมุ ม คื อ เม็ดทราย 3) วัส ดุ ที่ มี รูป ร่ า งกลมแบนหรื อดิ ส ก์ คื อ เลนทิ ล ส์
(Lentils) และ 4) วัสดุ ที่มีรูปร่ างคล้ายแท่ง คือ เมล็ดข้าว สาหรับช่ องปล่อยวัสดุ รูปทรงกลมพบว่า
รู ปแบบการอุดตันของวัสดุท้ งั 4 แบบเหมือนกัน ส่ วนช่องปล่อยวัสดุแคบ ๆ รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้านั้น
แก้วและเม็ดทรายมีรูปแบบการอุดตันเหมือนเมื่อใช้ช่องปล่อยวัสดุรูปทรงกลม ในขณะที่เลนทิลส์
และข้าวมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป โดยอาจมีสาเหตุจากแนวการวางตัวระหว่างวัสดุเม็ดและช่อง
ปล่อยวัสดุ
คอนดิค (Kondic, 2014) รายงานการจาลองการไหลของวัสดุเม็ดที่ออกจากฮอปเปอร์
แบบ 2 มิติดว้ ย วิธี DEM ทั้งนี้ ได้จาลองการไหลทั้งในวัสดุที่มีความยืดหยุน่ มีแรงเสี ยดทาน และมี
ลักษณะเป็ นดิสก์จานวน 8,750 อนุภาค โดยใช้ขนาดมุมของผนังฮอปเปอร์ และขนาดช่องปล่อยวัสดุ
ที่ ห ลากหลาย โดย ฮอปเปอร์ ที่ ใ ช้ เ ป็ นรู ป ลิ่ ม กว้า ง 43 เซนติ ด เมตร ดัง นั้น จึ ง มี ก ารพิ จ ารณา
ทั้ง รู ป แบบการไหลที่ เ กิ ด เมื่ อ มี ก ารติ ด ขัด เกิ ด ขึ้ น (เกิ ด เมื่ อ ขนาดช่ อ งปล่ อ ยวัส ดุ มี ข นาดเล็ ก )
ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นบ่ อย และแทบจะไม่ มี หรื อไม่ มี ก ารติ ดขัดเกิ ดขึ้ นเลย (เกิ ดเมื่ อขนาดรู ช่ องปล่ อยวัส ดุ
มี ขนาดใหญ่ ) นอกจากนี้ ยงั ได้ศึ กษาการกระจายของการเกิ ดการติ ดขัด มวลของวัส ดุ เม็ดที่ ไหล
ออกมาได้ ความเร็ ว และระดับแรงดันที่ เกิ ดขึ้ นแต่ ละบริ เวณในฮอปเปอร์ ขณะวัสดุ เม็ด สาหรั บ
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ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยจากวัสดุที่ใช้ เช่น ความเสี ยดทานหรื อสัมประสิ ทธิ์ การคืนตัวกับเวลาที่ใช้
ในการไหลออกจากฮอปเปอร์ จนหมดมี ความสั มพันธ์ ก ันน้อยมาก ยิ่งขนาดช่ องปล่ อยวัส ดุ เล็ก
อนุภาคจะเกิดการชิดจนเกิดการติดขัดกันที่บริ เวณช่องปล่อยวัสดุและความน่าจะเป็ นของการติดขัด
จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อขนาดช่องปล่อยวัสดุมีขนาดใหญ่ข้ ึน อย่างไรก็ตามพบว่าวัสดุที่มีความยืดหยุ่น
อย่างสมบูรณ์ จะไม่เกิ ดการติดขัด ลักษณะกราฟการกระจายเวลาที่ไหลเมื่อช่ องปล่อยวัสดุ มีขนาด
เล็กจะเป็ นไปตามกฎเอกซ์โพเนนเชี ยล ต่างจากเมื่อช่องปล่อยวัสดุมีขนาดใหญ่จะไม่เป็ นไปตามกฎ
เอกซ์โพเนนเชียล สาหรับการติดขัดหากช่องปล่อยวัสดุมีขนาดใหญ่พอก็จะไม่เกิดขึ้น วัสดุสามารถ
ไหลออกจากฮอปเปอร์ ได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนมวลวัสดุ ที่ไหลออกจากวัสดุ ท้ งั เมื่ อช่ องปล่ อยวัสดุ
ขนาดใหญ่และเล็กนั้นผลการจาลองก็สอดคล้องกับ Beverloo
ฮง, โคเน่, และวีคส์ (Hong, Kohne, & Weeks, 2015) ทดลองการไหลของหยดสาร
อิมลั ชันซึ่ งเป็ นน้ ามันในน้ าซึ่ งไหลผ่านในฮอปเปอร์ ก่ ึง 2 มิติ โดยใช้สารลดแรงตึงผิวเคลือบหยด
อนุ ภ าคเพื่ อให้ส ามารถเคลื่ อ นที่ ผ่า นกันได้ง่ า ยเสมื อนไม่ มี แ รงเสี ย ดทานระหว่า งอนุ ภาค และ
ฮอปเปอร์ ที่สร้ างขึ้นเตรี ยมจากนาสไลด์สองแผ่นมาประกบกัน พบว่าขนาดของอนุ ภาคที่เกิ ดนั้น
จะมีขนาดหลากหลาย เมื่อปล่อยให้ไหลผ่านช่องปล่อยวัสดุ อนุภาคที่ใหญ่จะบีบตัวให้ยาวขึ้นแล้ว
ไหลผ่า นรู เมื่ อไหลผ่านช่ องปล่ อยวัสดุ แล้วจะคื นรู ปเป็ นวงกลมดัง เดิ ม ส าหรั บความน่ า จะเป็ น
ของการติ ดขัด มี ค วามสัม พันธ์ กบั อัตราส่ วนเส้ นผ่านศู นย์กลางฮอปเปอร์ ต่อเส้ นผ่า นศู นย์ก ลาง
อนุ ภาค คือการติดขัดจะเริ่ มลดน้อยลงเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฮอปเปอร์ และอนุ ภาคน้อยกว่า
หนึ่ งมี ค่ าเท่ากัน จากนั้นการติ ดขัดจะลดลงอย่างรวดเร็ วและเข้าใกล้ศูนย์เมื่ อเส้ นผ่านศู นย์กลาง
ฮอปเปอร์ มากกว่าอนุ ภาคเป็ นสองเท่า และการติดขัดมีความสัมพันธ์กบั เวลาที่ใช้ในการเคลื่ อนที่
ของแต่ละอนุภาคผ่านช่องปล่อยวัสดุ คือการติดขัดมาก แต่ละอนุภาคจะใช้เวลานานกว่าจะไหลผ่าน
ได้หนึ่ งหยด และระยะเวลาของแต่ละอนุ ภาคที่ ไหลจะห่ างกันมาก ในขณะที่ หากการติดขัดน้อย
ก็จะใช้เวลาในการไหลและระยะเวลาของแต่ละอนุ ภาคน้อย ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบการไหลผ่านรู ของ
ของเหลวและของแข็งพบว่ามีความต่างกัน คือในของเหลวอนุ ภาคจะไม่รวมตัวกันเกิ ดการขัดตัว
เป็ นแนวเส้นโค้ง
คอร์ เรี ย, โอลิเวียร่ า, โอลิเวียร่ า, อีเลียส, ซานโตส, และแบปเทสตินิ (Corrêa, Oliveira,
Oliveira, Elías, Santos & Baptestini, 2016) ประเมินอิทธิ พลของระดับของการคัว่ และบดที่มีผลต่อ
ระดับความชื้ นและมุมกองของเมล็ดกาแฟในระหว่างการเก็บรั กษา โดยนาเมล็ดกาแฟดิ บที่แห้ง
(สายพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิกา้ ) มาคัว่ สองระดับที่แตกต่างกันคือสี อ่อนปานกลางและสี เข้มปาน
กลาง แล้วบดเป็ นสามขนาดที่แตกต่างกัน คือ ละเอียด (0.59 มิลลิเมตร) ปานกลาง (0.84 มิลลิเมตร)
และหยาบ (1.19 มิลลิ เมตร) จากนั้นนามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างกันสองอุณหภูมิ (10 และ 30 องศา
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เซลเซี ยส) และวิเคราะห์หลังจากห้าระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน (0, 30, 60, 120, และ
180 วัน) ผลการประเมินพบว่า 1) ขนาดของการบดมีผลต่อระดับความชื้ นอย่างมีนยั สาคัญโดยไม่
คานึงถึงชนิดกาแฟและระดับการคัว่ 2) ระดับการคัว่ มีผลทางอ้อมต่อระดับความชื้ นของกาแฟอย่าง
มีนยั สาคัญ คือระดับความชื้ นของกาแฟลดลงเมื่อระดับการคัว่ มากขึ้น 3) ระดับความชื้ นของกาแฟ
คัว่ ทั้งหมดและพื้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บรักษาโดยไม่คานึ งถึงอุณหภูมิที่ใช้เก็บ แสดงให้
เห็นว่ากาแฟคัว่ มีสมบัติดูดความชื้ น และ 4) มุมกองของกาแฟคัว่ เพิ่มขึ้นเมื่อมีขนาดอนุ ภาคเล็กและ
ระดับการคัว่ ต่า
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการติดขัด ได้แก่ มุมฮอปเปอร์
ขนาดช่องปล่อยวัสดุซ่ ึ งรวมทั้งอัตราส่ วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดต่อขนาดช่องปล่อย
วัสดุ ผิวของวัสดุเม็ดคือผิวเรี ยบและผิวขรุ ขระ ชนิดของวัสดุเม็ดคือชนิดที่มี ความยืดหยุ่นและไม่มี
ความยืดหยุน่ ความหนาแน่นในการบรรจุของวัสดุเม็ด รู ปร่ างของวัสดุเม็ด ความชื้ น การใช้และไม่
ใช้การสั่น ความเร่ งไร้หน่วยในการสั่น แอมพลิ จูดของการสั่น การใช้ระบบ 2 หรื อ 3 มิติ และการ
เอี ย งตัว ของภาชนะที่ บ รรจุ ว ัส ดุ เ ม็ ด ส่ ว นมุ ม กองและสมบัติ ห ลายประการของวัส ดุ เ ม็ ด มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีผทู ้ ี่ศึกษาผลของมุมของฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของ
วัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นในแนวดิ่ง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด
2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลอง ณ ห้องปฏิ บตั ิการวัสดุ เม็ดและการ
จาลองทางคณิ ตศาสตร์ แบบไม่เชิงเส้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ สถานที่ ดาเนิ น การวิ จยั วิธี ดาเนิ นการวิจยั ซึ่ งในการทดลอง
จะแบ่งเป็ น 2 ตอนใหญ่ คือ ตอนที่ 1 ศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง
และอัตราส่ วนขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้ นผ่านศู นย์ก ลางของวัสดุ เม็ด ต่อการติ ดขัด
ภายใต้การสัน่ แนวดิ่ง และตอนที่ 2 ศึกษาผลของจานวนอนุ ภาควัสดุเม็ดต่อการติดขัดภายใต้การสั่น
แนวดิ่ง รวมทั้งกล่าวถึงการวิเคราะห์ผล สาหรับรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ มีดงั นี้
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ จะประกอบไปด้วย 4 ชนิ ดได้แก่ วัสดุ เม็ด
แผ่นอะคริ ลิกใส ฮอปเปอร์ รูปลิ่ม และเครื่ องสั่นแนวดิ่ง โดยวัสดุเม็ด อะคริ ลิกใส และฮอปเปอร์ รูป
ลิ่ ม นั้ น ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการสร้ า งและเตรี ยมขึ้ นมา นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ให้ใช้เครื่ องสั่นแนวดิ่ง รวมทั้งสถานที่
ทดลอง ทั้งนี้รายละเอียดของอุปกรณ์เหล่านี้ มีดงั นี้
1. วัสดุเม็ด วัสดุเม็ดทามาจากไม้เนื้ อแข็งที่มีน้ าหนักเบา คือไม้ฮิโนกิ มีความหนาแน่ น
เท่ากับ 0.414 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผิววัสดุเรี ยบและแห้ง ขนาดเดียว คือ เป็ นทรงกระบอกหน้า
ตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เท่ากับ 10 มิลลิเมตร แต่ละชิ้ นมีความยาวเท่ากับ 60 ± 0.5
มิลลิเมตร และมีจานวน 350 และ 500 อนุภาค
2. แผ่ นอะคริลิกใส แผ่นอะคริ ลิกใสนี้ จะใช้ในการทดลองหามุมกองของวัสดุเม็ด คือใช้
เป็ นฐานรองวัส ดุ เ ม็ดและประกบด้า นข้า งขณะเรี ย งวัส ดุ เม็ด ส าหรั บ แผ่นอะคริ ลิ ก ใสที่ ใ ช้เป็ น
ฐานรองวัสดุเม็ดจะมีความยาว 3 ขนาด คือ 20, 21 และ 24 เซนติเมตร ตามลาดับ แผ่นอะคริ ลิกใสที่
ใช้ส่วนประกบด้านข้างขณะเรี ยงวัสดุเม็ดใช้ขนาดเดียว จานวน 2 แผ่น คือมีความยาว 22 เซนติเมตร
แผ่นอะคริ ลิกใสทั้งหมดนี้จะมีความกว้างเท่ากันคือ 6 เซนติเมตร และมีความหนา 5 มิลลิเมตร
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3. ฮอปเปอร์ รูปลิม่ ฮอปเปอร์ที่ใช้ทามาจากแผ่นอะคริ ลิกใสหนา 5 มิลลิเมตร ส่ วนบนรู ป
ทรงกระบอกจะมีขนาดคงที่ คือ มีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ความสู ง 300 มิลลิเมตร และความหนา
6 มิ ลลิ เมตรและใช้การเลื่ อนปรับขนาดมุ มฮอปเปอร์ และขนาดช่ องปล่ อยตามต้องการ โดยมุ ม
ฮอปเปอร์ ที่ใช้ในการทดลองคือ 10, 20, 30, 40 และ 50 องศากับแนวแกนนอน ส่ วนขนาดช่องเปิ ด
ฮอปเปอร์ คือ 2, 3, 4, 5 และ 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด
4. เครื่ องสั่ นแนวดิ่ง เครื่ องสัน่ แนวดิ่งนี้อาศัยหลักการทางานคือเป็ นการสัน่ สะเทือนทาง
กลที่ใช้ลูกเบี้ยวเป็ นตัวบังคับให้ระบบที่การสั่นในรู ปแบบคลื่นของซายน์ดงั สมการที่ 3.1

y(t) = Asin(2ft) = Asin(t)

(3.1)

เมื่อ A คือแอมพลิจูดในการสั่น (เมตร) f คือความถี่ในการสั่น (รอบต่อวินาที)  คือ
ความเร็ วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที) และ t คือเวลาที่ใช้ในการสั่น โดยที่ค่าแอมพลิจูดในการสั่นคงที่
เท่ากับ 5 มิลลิเมตร และสามารถปรับค่าความถี่ในการสั่นได้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ความถี่ในการสั่น 5
ค่า ทาให้ค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งมีจานวน 5 ค่าตาม คือ อยูใ่ นช่วง 0.011g ≤  ≤ 0.307g
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการคานวณหาค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งตามสมการที่ 2.5
วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึ งได้วางแผนและดาเนิ นการวิจยั
อย่างเป็ นขั้นตอน เริ่ มจากการทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการทดลอง ดาเนิ นการทดลอง แล้วทา
การวิเคราะห์และสรุ ปผล โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการติดขัดของอนุ ภาควัสดุ เม็ดทั้ง
ในสองมิ ติและสามมิติในฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นและตกอย่างอิ สระด้วยวิธีการทดลองจริ งและ
ใช้แบบจาลองว่ามีพฤติกรรมอย่างไร และปั จจัยใดที่มีผลต่อการติดขัด
2. เลือกวัสดุเม็ด ทดลองหามุมกองของวัสดุเม็ดที่ใช้ แล้วออกแบบฮอปเปอร์
2.1 การเลือกวัสดุทดลอง
การเลือกวัสดุที่จะนามาทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้คานึงถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน ทั้งนี้
ต้องเป็ นวัสดุ ชนิ ดเดียวที่มีผิวเรี ยบและแห้ง ขนาดเดียว หาได้ง่ายตามท้องตลาด จึงทาให้งานวิจยั นี้
เลือกวัสดุเป็ นไม้เนื้อแข็งทรงกระบอกหน้าตัดกลมน้ าหนักเบา คือ ไม้ฮิโนกิ มีความหนาแน่นเท่ากับ
0.414 kg/m3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ 10 มิลลิ เมตร และตัดวัสดุ แต่ละชิ้ นให้มีความยาว
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เท่ากับ 60 เซนติเมตร± 0.5 มิลลิเมตร (Calvetti, Combe, & Lanier, 1997) จากนั้นนาไม้ที่ตดั เสร็ จ
แล้วมาขัดผิวด้านข้างและขัดหน้าตัดให้เรี ยบ แล้วนามาพ่นสี ที่หน้าตัด จานวน 350 และ 500 อนุภาค
2.2 หาค่ามุมกองของวัสดุเม็ด
การทดลองในงานวิจยั นี้ตอ้ งกาหนดขนาดมุมฮอปเปอร์ ที่จะใช้ให้นอ้ ยกว่าค่ามุมกองของ
วัสดุ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการติดขัดขึ้น ดังนั้นจึงทาการทดลองหาค่ามุมกองโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ นา
วัสดุ เม็ดมาเรี ยงซ้อนกันบนแผ่นฐานรู ปทรงที่ เหลี่ ยมที่ มีขนาดความกว้าง 200, 210, และ 240
มิลลิเมตร ตามลาดับ เรี ยงให้เป็ นแนวเดียวกันโดยใช้แผ่นอะคริ ลิกเป็ นแนวกั้นในแนวดิ่งทั้งสองข้าง
เรี ย งวัส ดุ เม็ดแถวแรกแล้วยึดวัส ดุ เม็ดอนุ ภาคที่ อยู่ด้า นซ้า ยสุ ดและขวาสุ ดให้แน่ นเพื่อแทนการ
กาหนดขนาดฐาน จากนั้นเรี ยงวัสดุเม็ดเป็ นแนวตรงกันให้ได้ความสู ง 18 ชั้น แล้วทาการเลื่อนแผ่น
อะคริ ลิกที่ก้ นั ทั้งสองข้างออกเพื่อให้วสั ดุเม็ดเคลื่อนที่ไหลตกอย่างอิสระ แล้วคานวณหาค่ามุมกอง
ของวัสดุตามสมการที่ 2.3 พร้อมหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งได้ค่าเท่ากับ 55.417 ± 0.756 องศา ดังนั้นขนาดมุม
ฮอปเปอร์ ที่จะใช้ทดลองต้องมีค่าไม่เกิน 55 องศา
2.3 การเลือกและออกแบบฮอปเปอร์
การเลื อกภาชนะที่ ใ ช้ท ดลองผูว้ ิจยั ได้เลื อกฮอปเปอร์ รูป ลิ่ ม เพื่อให้เหมาะสมกับ การ
ทดลองการติดขัดใน 2 มิติและวัสดุ เม็ดเกิ ดการไหลแบบวัสดุ ไหลออกทั้งหมดหรื อวัสดุ ที่อยู่ใน
ฮอปเปอร์ จะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดทุกๆตาแหน่งตลอดพื้นที่หน้าตัด ไม่เกิดบริ เวณที่มีวสั ดุเม็ดตกค้าง
ฮอปเปอร์ ที่ใช้ทามาจากแผ่นอะคริ ลิกใสหนา 5 มิลลิ เมตร ทั้งนี้ ในส่ วนของส่ วนบนรู ป
ทรงกระบอกจะมีขนาดคงที่ คือ มีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ความสู ง 300 มิลลิเมตร และความหนา
6 มิ ลลิ เมตร และใช้การเลื่ อนปรั บขนาดมุ มฮอปเปอร์ และขนาดช่ องปล่อยตามต้องการ โดยมุ ม
ฮอปเปอร์ ที่ ใ ช้ใ นการทดลองค่ า มากที่ สุ ดจะน้อ ยกว่า มุ ม กองของวัส ดุ เ ม็ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การติดขัดดังนั้นมุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ในการทดลองจึงเป็ น 10, 20, 30, 40, และ 50 องศากับแนวแกน
นอน ส่ วนขนาดช่องเปิ ดฮอปเปอร์ เป็ น 2, 3, 4, 5, และ 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด
3. เตรี ยมวัสดุเม็ด ฮอปเปอร์ และเครื่ องสั่นที่ใช้ในการทดลอง
4. ติดตั้งเครื่ องสั่นในแนวดิ่ง วัสดุเม็ด และฮอปเปอร์ เข้าด้วยกันให้เป็ นระบบการทดลอง
แสดงแผนภาพระบบการทดลองได้ดงั ภาพที่ 3.1 ระบบการทดลองที่ประกอบด้วยวัสดุเม็ดซึ่ งถู ก
จัดเรี ยงแบบสุ่ มลงในฮอปเปอร์ ที่มีขนาดช่ องปล่อยวัสดุ 2 - 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ
เม็ด และมุมฮอปเปอร์ 10 - 50 องศากับแนวแกนนอน วัสดุเม็ดจะถูกปล่อยให้ออกจากฮอปเปอร์
แบบตกอิสระและภายใต้การสั่นแนวดิ่งด้วยเครื่ องสั่นแนวดิ่งที่มีแอมพลิจูดคงที่ 5 มิลลิเมตร โดยใช้
ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง 5 ค่า คือ อยูใ่ นช่วง 0.011g ≤  ≤ 0.307g

38

ภาชนะที่ใช้ คือ
ฮอปเปอร์รูปลิ่ม

วัสดุ เ ม็ด ที่ ใ ช้เป็ นชนิ ดแห้งและผิ ว
เรี ยบ คืออนุภาคทรงกระบอก วัสดุ
ทาจากไม้ฮิโนกิ เส้นผ่านศูนย์กลาง
10 มิ ล ลิ เ ม ต ร ย า ว 60 ± 0. 5
มิ ล ลิ เมตร จ านวน 350 และ 500
อนุภาค

ใช้การตกอย่างอิสระและการสัน่
แนวดิ่งแบบทั้งระบบ ความเร่ งไร้
หน่วยในการสัน่ ที่ใช้มี 5 ค่า อยู่
ในช่วง 0.011g
0.307g โดย
แอมพลิจูดในการสัน่ คงที่ คือ 5
มิลลิเมตร

ผนังด้านข้างของส่วนฮอปเปอร์ ทา
มุม 5 ค่า ได้แก่ 10, 20, 30, 40,
และ 50 องศากับแนวแกนนอน

D

ขนาดช่องปล่อยวัสดุที่ใช้มี 5 ขนาด คือ 2, 3, 4, 5,
และ 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด

ภาพที่ 3.1 แผนภาพระบบการทดลอง
5. ทดสอบระบบการทดลองและความสมดุลของระบบ
6. ทาการทดลองพร้ อมทั้งทาการบันทึ กภาพเคลื่ อนไหว โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการทดลอง
ออกเป็ น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ นแนวดิ่ง และอัตราส่ วน
ขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางของวัสดุ เม็ดต่ อการติดขัด ภายใต้ การสั่ น
แนวดิ่ง ขั้นตอนการทดลองในตอนนี้มีดงั นี้
1.1 ปรับขนาดมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 10 องศากับ
แนวแกนนอน และ 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดตามลาดับ
1.2 ทาการจัดเรี ยงวัสดุเม็ดจานวน 350 อนุ ภาคลงในฮอปเปอร์ ให้อยูใ่ นสภาวะเริ่ มต้น
ก่อนการทดลอง
1.3 ปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระนาน 10 นาที พร้อมพร้อมบันทึกภาพวีดีโอ ทดลอง
ซ้ า 10 ครั้ง
1.4 ทาซ้ าข้อ 1-2 แต่ปรับค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ งเท่ากับ 0.011g แล้วเริ่ ม
ทาการสั่นระบบในแนวดิ่งนาน 10 นาที พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ ทดลองซ้ า 10 ครั้ง
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1.5 ทาซ้ าข้อ 1-4 แต่เปลี่ ยนมุมฮอปเปอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 20, 30, 40, และ 50 องศา
กับแนวแกนนอน ทดลองซ้ ามุมละ 10 ครั้ง
1.6 ทาซ้ าข้อ 1-5 แต่เปลี่ยนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 3, 4, 5, และ 6 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ทดลองซ้ าช่องปล่อยละ 10 ครั้ง
1.7 ทาซ้ าข้อ 1-6 แต่เปลี่ยนค่าความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่งเป็ น 0.049g, 0.110g,
0.197g, และ 0.307g ทดลองซ้ ามุมละ 10 ครั้ง
ตอนที่ 2 การศึ กษาผลของจานวนอนุ ภาควัสดุ เม็ดต่ อการติดขัดภายใต้ การสั่ นแนวดิ่ง
ขั้นตอนการทดลองในตอนนี้มีดงั นี้
2.1 ปรับขนาดมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 10 องศา
กับแนวแกนนอน และ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดตามลาดับ
2.2 ทาการจัดเรี ยงวัสดุเม็ดจานวน 500 อนุ ภาคลงในฮอปเปอร์ ให้อยูใ่ นสภาวะเริ่ มต้น
ก่อนการทดลอง
2.3 ทาซ้ าข้อ 1-2 แต่เปลี่ ยนมุมฮอปเปอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 20, 30, 40, และ 50 องศา
กับแนวแกนนอน ทดลองซ้ ามุมละ 10 ครั้ง
2.4 ทาซ้ าข้อ 1-3 แต่เปลี่ยนค่าความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่งเป็ น 0.049g, 0.110g,
0.197g, และ 0.307g ทดลองซ้ ามุมละ 10 ครั้ง
7. บันทึกผลการทดลอง โดยนาภาพจากวีดีโอที่บนั ทึก มานับจานวนครั้งที่เกิดการติดขัด
จานวนอนุ ภาควัสดุ เม็ดไหลออกมา และเวลาสุ ดท้ายที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตันหรื อเกิดการไหลออก
หมด
8. วิเคราะห์ผลการทดลอง ในการวิจยั นี้ ได้ศึกษาผลของ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) มุมฮอปเปอร์
2) ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง 3) อัตราส่ วนขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด และ 4) จานวนอนุภาควัสดุเม็ด ในการวิเคราะห์ผลการทดลองจะศึกษาใน
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ความน่าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability, J(d)) คืออัตราส่ วนจานวน
ครั้งการทดลองที่เกิ ดการอุดตันต่อจานวนครั้งการทดลองในแต่ละเงื่ อนไข โดยค่าของความน่ าจะ
เป็ นของการติดขัดจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และมีความหมายดังนี้ 0 หมายถึง ไม่มีการอุดตันเกิดขึ้น
ทุกการทดลองเมื่อปล่อยวัสดุ เม็ดให้ไหลออกจากฮอปเปอร์ หรื อวัสดุ เม็ดสามารถไหลออกได้หมด
และ 1 หมายถึง เกิดการอุดตันทุกการทดลองเมื่อปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออก
8.2 อัตราส่ วนการติดขัด (Jamming ratio) เนื่ องจากความน่ าจะเป็ นของการติดขัด
สามารถไม่สามารถอธิ บายการติดขัดที่เกิดขึ้นในการสั่นวัสดุเม็ดจนวัสดุ เม็ดไหลออกหมดหรื ออุด
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ตันได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้นิยามอัตราส่ วนการติ ดขัดขึ้ นมาว่า คื อ อัตราส่ วนจานวนครั้ งที่ เกิ ดการ
ติดขัดในการสั่นหนึ่งครั้งต่อจานวนการสั่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสั่นหนึ่งครั้งจนวัสดุเม็ดไหลออก
หมด โดยค่าของอัตราส่ วนการติดขัดจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และมีความหมายดังนี้ 0 หมายถึง ไม่
มีการติดขัดเกิ ดขึ้นเลยในทุกรอบการสั่นแต่ละครั้ง และ 1 หมายถึง เกิ ดการติ ดขัดทุกครั้งในรอบ
การสั่นแต่ละครั้ง
8.3 เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน (Clogging time)
เวลาที่ วสั ดุ เ ม็ด เกิ ด การอุ ดตัน คื อ เวลาสุ ด ท้า ยที่ วสั ดุ เม็ ดไม่ เ กิ ด การไหลออกมาจาก
ฮอปเปอร์
8.4 เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด (Hopper emptying time)
เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด ในกรณี ที่วสั ดุเม็ดเกิดการไหลออกจากฮอปเปอร์
หมด จะใช้เวลาที่อนุ ภาควัสดุ เม็ดอันสุ ดท้ายไหลออกจากหมดฮอปเปอร์ ส่ วนกรณี ที่วสั ดุ เม็ดเกิ ด
การอุดตัน เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดจะใช้เป็ น 600 วินาที
8.5 อัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate or Flux) คือน้ าหนักของวัสดุเม็ดที่ไหล
ออกมากต่อเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด
8.6 ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของวัสดุเม็ดเมื่อเกิดการอุดตัน
ผูว้ จิ ยั จะสังเกตรู ปแบบการจัดเรี ยงตัวของวัสดุเม็ด จานวนอนุภาค พร้อมหาความสัมพันธ์
ของรู ป แบบที่ เกิ ด กับ ตัวแปรต่ า งๆ เช่ น ขนาดช่ องเปิ ดฮอปเปอร์ มุ ม ฮอปเปอร์ ความเร่ ง ไร้ มิ ติ
ในการสั่นแนวดิ่ง จานวนวัสดุเม็ดที่คงค้างในฮอปเปอร์ และเวลาที่ผา่ นไป เป็ นต้น
นอกจากนี้ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความน่าจะเป็ นของการติดขัด อัตราส่ วน
การติดขัดเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด และอัตราการไหล
เชิงมวล
9. สรุ ปผลการทดลอง
10. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ บทความ
สาหรับขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั เรื่ องผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่ มต่อการติดขัดของ
วัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ งทั้งหมดสามารถเขียนสรุ ปเป็ นแผนผังขั้นตอนการดาเนิ นการ
วิจยั แสดงได้ดงั ภาพที่ 3.2
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กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั คือเพื่อศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่ม
ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวัสดุเม็ด ฮอปเปอร์ การไหลในฮอปเปอร์ การติดขัด
การเปลี่ยนแปลงการติดขัด การขัดตัวกัน การอุดตัน และมุมกอง และการสั่นแนวดิ่ง
เลือกวัสดุเม็ด ทดลองหามุมกองของวัสดุเม็ดที่ใช้ แล้วออกแบบฮอปเปอร์
เตรี ยมวัสดุเม็ด ฮอปเปอร์ และเครื่ องสั่น แล้วติดตั้งเข้าด้วยกันและทดสอบสมดุลของระบบ
ทดลองผลของปั จจัยต่างๆต่อการติดขัด พร้อมทั้งทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ปัจจัยในตอนที่ 1
1. มุมฮอปเปอร์
2. ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง
3. อัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด

ปัจจัยในตอนที่ 2
จานวนอนุภาควัสดุเม็ด

วิเคราะห์ ผลการทดลอง
1. ความน่าจะเป็ นของการติดขัด
4. เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด
2. อัตราส่ วนการติดขัด
5. อัตราการไหลเชิงมวล
3. เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน
6. ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของวัสดุเม็ดเมื่อเกิดการอุด
ตัน
สรุ ปผลการทดลอง
เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่
ภาพที่ 3.2 แผนผังขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาผลของมุ มฮอปเปอร์ รูป ลิ่ มต่ อการติ ดขัดของวัสดุ เม็ด 2 มิ ติ
ภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง วัสดุ เม็ดที่ใช้เป็ นวัสดุ ชนิ ดเดี ยว ทาจากไม้เนื้ อแข็งและมีน้ าหนักเบาคือไม้
ฮิโนกิ มีความหนาแน่ นเท่ากับ 0.414 กิ โลกรัมต่อลู กบาศก์เมตร รู ปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของไม้เท่ากับ 10 มิลลิเมตร แต่ละชิ้นมีความยาวเท่ากับ 60 ± 0.5 มิลลิเมตร ผิวแห้งและ
เรี ยบ นามาจัดเรี ยงแบบสุ่ มลงในฮอปเปอร์ รูปลิ่มที่มีมุมฮอปเปอร์ 5 ค่า คือ 10, 20, 30, 40, และ 50
องศากับแนวแกนนอน ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด 5 ค่า คือ
2, 3, 4, 5, และ 6 เท่า แล้วปล่อยให้วสั ดุเม็ดไหลออกจากฮอปเปอร์ แบบตกอิสระ จากนั้นทาการสั่น
แนวดิ่งทั้งระบบด้วยความเร่ งไร้มิติจานวน 5 ค่า คือ 0.011g, 0.049g, 0.110g, 0.197 และ 0.307g
โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ หนึ่ งทาการทดลองโดยใช้วสั ดุเม็ดจานวน 350
อนุภาค พิจารณาอิทธิ พลของตัวแปร 3 ตัว คือ มุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง และ
อัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ผลการวิจยั ได้จาแนก
พิจารณาเป็ น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความน่าจะเป็ นของการติดขัด 2) อัตราส่ วนการติดขัด 3) เวลาที่วสั ดุ
เม็ดใช้ใ นการไหลออกหมด 4) อัตราการไหลเชิ งมวล 5) เวลาที่ วสั ดุ เม็ดเกิ ดการอุ ดตัน และ
6) ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของวัสดุ เม็ดเมื่ อเกิ ดการอุ ดตัน ต่อมาในตอนที่ สอง ได้ทาการเปรี ยบ
อิทธิ พลด้านจานวนอนุ ภาควัสดุเม็ด ในหัวข้อดังนี้ 1) ความน่าจะเป็ นของการติดขัด 2) อัตราส่ วน
การติดขัด 3) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด และ 4) อัตราการไหลเชิงมวล ซึ่ งทดลองโดย
ใช้วสั ดุเม็ดจานวน 300 และ 500 อนุภาค ทั้งนี้ การทดลองในแต่ละเงื่อนไขจะทดลองซ้ า 10 ครั้งเพื่อ
หาค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ผลการทดลองจะแสดงในรู ปกราฟความสัมพันธ์ต่าง ๆ
และภาพแสดงการขัดตัวกันของอนุภาค โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่ นแนวดิ่ง และอัตราส่ วนขนาด
ช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางของวัสดุเม็ดต่ อการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้ การ
สั่ นแนวดิ่ง
ในการศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง และขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อการติ ดขัดของวัสดุ เม็ดภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองโดยนาวัสดุเม็ด
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จานวน 350 อนุ ภาคจัดเรี ยงแบบสุ่ มลงในฮอปเปอร์ รูปลิ่มที่มีขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ 2 - 6 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด และมีขนาดมุมฮอปเปอร์ 10 - 50 องศากับแนวแกนนอน แล้วปล่อย
ให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระและสั่นในแนวดิ่งทั้งระบบ ผลการศึกษาในหัวข้อต่างๆมีดงั นี้
ความน่ าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability, J(d))
ในการศึ กษาที่ ผ่านมาส่ วนใหญ่ได้พิจารณาผลของการติ ดขัดในหัวข้อความน่ าจะเป็ น
ของการติดขัด ซึ่ งหาได้จากอัตราส่ วนของจานวนเหตุการณ์ ที่เกิ ดการติ ดขัดต่อจานวนเหตุ การณ์
ที่ทาการทดลองทั้งหมด ผลการศึกษาในงานวิจยั นี้แสดงผลได้ดงั ภาพที่ 4.1 - 4.3

ภาพที่ 4.1 ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา
จากภาพที่ 4.1 แสดงความน่ าจะเป็ นของการติดขัด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา
กาหนดให้แกนนอนเป็ นอัตราส่ วนขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ
เม็ด ส่ วนแนวตั้งเป็ นความน่ าจะเป็ นของการติดขัด พบว่าการสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้ มิติมีผล
ทาให้ความน่ าจะเป็ นของการติดขัดน้อยกว่าการปล่ อยให้วสั ดุ เม็ดตกอย่างอิสระ โดยยิ่งความเร่ ง
ไร้มิติในการสั่นยิง่ มากค่าความน่าจะเป็ นของการติดขัดจะยิ่งลดลงในทุกอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ เม็ด และหากความเร่ งไร้ มิติในการสั่นมีค่ามากพอ
ในที่สุดค่าความน่ าจะเป็ นของการติดขัดจะมีค่าเข้าสู่ ศูนย์ ซึ่ งคื อไม่มีการติดขัดเกิ ดขึ้นเลยทุกครั้ ง
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เมื่อพิจารณาอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดร่ วมด้วย
พบว่า ยิ่ง ขนาดช่ องเปิ ดกว้าง ความน่ า จะเป็ นของการติ ดขัดจะยิ่ง ลดลงเช่ นกัน อย่า งไรก็ ตาม
การติดขัดจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อขนาดช่องเปิ ดฮอปเปอร์ เป็ น 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ด

ภาพที่ 4.2 ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g
ต่อมาพิจารณาปั จจัยด้านมุมฮอปเปอร์ จากภาพที่ 4.2 แสดงความน่าจะเป็ นของการติดขัด
ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g กาหนดให้แกนนอนเป็ นอัตราส่ วน
ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ส่ วนแนวตั้งเป็ นความน่าจะเป็ น
ของการติดขัด พบว่าเมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระและสั่นด้วยความเร่ งไร้มิติในแนวดิ่ง ทั้ง 5
ค่า พบว่าความน่ าจะเป็ นของการติ ดขัดมี ค่าเท่ากันทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ อย่างไรก็ตามยังพบว่า
เมื่อสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g ดังภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าที่อตั ราส่ วนขนาดช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2 เมื่อมุมฮอปเปอร์ มีขนาดเป็ น 10
และ 20 องศากับแนวแกนนอน ความน่าจะเป็ นของการติดขัดมีค่าสู งที่สุด คือ 0.4 เมื่อมุมฮอปเปอร์
เป็ น 30 องศา ความน่าจะเป็ นของการติดขัดมีค่าลดลง คือ 0.2 และเมื่อมุมฮอปเปอร์ เป็ น 40 และ 50
องศา ความน่ า จะเป็ นของการติ ด ขัด มี ค่ า ลดลงจนเป็ นศู น ย์ ส่ ว นที่ อ ัต ราส่ วนขนาดช่ อ งปล่ อ ย
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ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดอื่น ๆ ความน่ าจะเป็ นของการติดขัดมีค่าเท่ากัน
ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์

ภาพที่ 4.3 ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g
อัตราส่ วนการติดขัด (Jamming ratio)
สื บเนื่ องจากในการศึ กษาที่ ผ่านมาได้อธิ บ ายการติ ดขัดในรู ปของความน่ า จะเป็ นของ
การติดขัด ซึ่ งไม่สามารถอธิ บายการติดขัดที่เกิดขึ้นในการสั่นขึ้น-ลงแต่ละครั้งได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้
นิ ยามอัตราส่ วนการติ ดขัดขึ้ นมาว่า อัตราส่ วนการติ ดขัด คื อ จานวนรอบการสั่นที่ เกิ ดการติ ดขัด
ต่อจานวนรอบการสั่นทั้งหมดจนวัสดุเม็ดไหลออกหมด ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่สามารถอธิ บายการติดขัด
ได้ท้ งั ในเชิงปริ มาณและคุณภาพได้ ผลการศึกษาดังนี้
จากภาพที่ 4.4 แสดงอัตราส่ วนการติดขัด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 กาหนดให้แกนนอนเป็ นมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้ง
เป็ นความน่าจะเป็ นของการติดขัด พบว่าเมื่อไม่มีการสั่นระบบในแนวดิ่ง อัตราส่ วนการติดขัดจะมี
ค่าประมาณ 1 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ แต่เมื่อยิ่งเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ และความเร่ งไร้มิติในการสั่น
แนวดิ่งแล้ว อัตราส่ วนการติดขัดจะยิ่งมีค่าลดลง และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เมื่อมุมฮอปเปอร์ มีขนาดมาก
ที่สุดคือ 50 องศา และใช้ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งมากที่สุด คือ 0.307g
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ภาพที่ 4.4 อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์
ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3

ภาพที่ 4.5 อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g
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ต่อมาพิจารณาปั จจัยด้านอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวัสดุเม็ดจากภาพที่ 4.5 แสดงอัตราส่ วนการติดขัด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ ง
ไร้มิติเท่ากับ 0.049g กาหนดให้แกนนอนคือมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งเป็ นความน่าจะเป็ นของการ
ติดขัด พบว่าเมื่อช่องเปิ ดฮอปเปอร์ แคบ คือ 2 และ 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด และ
มุมฮอปเปอร์ มีค่าน้อย คือ 10, 20, และ 30 องศากับแนวแกนนอน อัตราส่ วนการติดขัดจะมีค่ามาก
คือ ประมาณ 0.7 - 1 จากนั้นเมื่อขนาดมุมฮอปเปอร์ เพิ่มขึ้นเป็ น 40 และ 50 องศา มีผลทาให้อตั รา
ส่ วนการติดขัดลดลงจนมีค่าประมาณ 0.4 ต่อมาเมื่อช่องเปิ ดฮอปเปอร์ เป็ น 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ มีขนาด 10 และ 20 องศา อัตราส่ วนการติดขัดมีค่าประมาณ
0.15 และ 0.1 ตามลาดับ และเมื่อมุมฮอปเปอร์ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 30 องศาเป็ นต้นไป รวมทั้งเมื่อช่ อง
เปิ ดฮอปเปอร์ กว้าง 5 และ 6 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวัสดุ เม็ดทุกขนาดมุ มฮอปเปอร์
อัตราส่ วนการติดขัดมีค่าประมาณศูนย์ คือแทบไม่มีการติดขัดเกิ ดขึ้นทุกรอบการสั่นหรื อไม่มีการ
ติดขัดเกิดขึ้นเลยในทุกรอบการสั่น

ภาพที่ 4.6 อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศา
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ภาพที่ 4.7 อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g
เมื่ อ เขี ย นกราฟความสั ม พันธ์ ระหว่า งอัต ราส่ วนการติ ดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่ อ ง
ปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ มีหลายขนาด และทาการ
สั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติหลายค่า ดังแสดงในภาพที่ 4.6 และ 4.7 พบว่าเส้นแนวโน้ม
ของกราฟมีลกั ษณะคล้ายกันคือ เป็ นรู ปตัวเอส หรื อซิ กมอยด์ เคิร์ฟ (Sigmoid curve) กล่ าวคื อ
อัตราส่ วนการติดขัดจะมีค่าเข้าใกล้หนึ่งเมื่อช่องเปิ ดแคบ ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งน้อย หรื อ
มุมฮอปเปอร์ มีขนาดน้อย เมื่อเพิ่มค่าตัวแปรต่างๆ อัตราส่ วนการติดขัดจะลดลงอย่างรวดเร็ ว และเข้า
ใกล้ศูนย์เมื่อตัวแปรทั้ง 3 ค่ามาก
เวลาทีว่ สั ดุเม็ดใช้ ในการไหลออกหมด (Hopper emptying time)
หนึ่ งในสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ตอ้ งพิจารณา
คือ เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาในหัวข้อนี้ โดยเวลาในที่น้ ี เป็ นเวลา
นับ ตั้ง แต่ เปิ ดช่ องปล่ อยปล่ อยฮอปเปอร์ ใ ห้วสั ดุ เม็ดไหลออกจนกระทัง่ วัส ดุ เม็ดอนุ ภาคสุ ดท้า ย
ออกมาจากปากฮอปเปอร์ โดยกาหนดให้เวลาสู งสุ ดที่ทาการสังเกตคือ 600 วินาที หากยังมีวสั ดุเม็ด
เหลือคงค้างในฮอปเปอร์ จะบันทึกเวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดเป็ น 600 วินาที แสดงผลได้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.8 เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g
จากภาพที่ 4.8 แสดงเวลาที่ ว สั ดุ เ ม็ ด ใช้ใ นการไหลออกหมดภายใต้ก ารสั่ น ระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g กาหนดให้แกนนอนคือมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งเป็ น
เวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออก พบว่าเมื่อให้ช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดเป็ น 2 เท่าของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ เม็ดจะใช้เวลาในการไหลออกหมดมากที่สุด อยู่ในช่ วง 12 – 32 วินาที
รองลงมาคือเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดเป็ น 3 ,4 ,5, และ 6 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ มีขนาดเป็ น 4, 5, และ 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดนั้น เวลาที่ใช้ในการไหลออก
หมดจะน้อยมากและใกล้เคี ย งกันคื ออยู่ใ นช่ วง 0-4 วินาที อี ก ทั้ง ภายใต้ก ารสั่นแนวดิ่ งด้วยค่ า
ความเร่ งไร้มิติเท่ากันแล้ว เมื่อมุมฮอปเปอร์ เพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ดจะ
ลดลงตาม โดยขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ที่การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลช่วยลดเวลาที่ใช้ในการ
ไหลออกหมดมากที่สุดคือเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดแคบที่สุดคือเป็ น 2 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวัสดุเม็ด และยิง่ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ กว้าง มุมฮอปเปอร์ กลับยิ่งมีผลช่วยลดเวลาที่ใช้
ในการไหลออกหมดน้อยลง
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ภาพที่ 4.9 เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2
ต่อมาจากภาพที่ 4.9 แสดงเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อย ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2 กาหนดให้แกนนอนคือมุม
ฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งเป็ นเวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออก พบว่าเมื่อปล่อยให้วสั ดุ เม็ดตกอย่าง
อิสระหรื อไม่มีการสั่นนั้น เวลาที่วสั ดุ เม็ดในการไหลออกหมดจะมากที่สุดทุกขนาดมุมฮอปเปอร์
คือใช้เวลา 600 วินาที เมื่อยิง่ เพิ่มความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออก
หมดก็ยิ่งลดลง โดยที่ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งเดียวกัน ยิ่งมุมฮอปเปอร์ มีค่ามาก เวลาที่วสั ดุ
เม็ดใช้ในการไหลออกหมดยิ่งลดลง ในที่น้ ี ที่ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่งเท่ากับ 0.309g และ
มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศากับแกนนอน จึงใช้เวลาในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ดน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ยงั สังเกตได้ว่าเมื่อไม่มีการสั่นหรื อสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้ มิติค่าปานกลาง การเพิ่ม
ขนาดมุมฮอปเปอร์ สามารถช่วยทาให้เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดลดลงได้อย่างชัดเจนที่สุด
อัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate)
นอกเหนื อจากเวลาแล้ว อัตราการไหลเชิ งมวลก็เป็ นหัวข้อที่สาคัญมากในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เนื่องจากต้องควบคุมให้มีอตั ราการไหลที่เหมาะสม ซึ่ งอัตราการไหลเชิงมวล
นั้นคานวณได้จากอัตราส่ วนของมวลวัสดุ เม็ดที่ ตกลงต่อเวลาที่ วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออกหมด
ผลการศึกษามีดงั นี้
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ภาพที่ 4.10 อัตราการไหลเชิงมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g

ภาพที่ 4.11 อัตราการไหลเชิงมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3
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จากภาพที่ 4.10 กราฟอัตราการไหลเชิงมวลภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ ง
ไร้ มิติเท่ากับ 0.307g กาหนดให้แกนนอนคือมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคืออัตราการไหลเชิ งมวล
พบว่าเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดเป็ น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราการไหล
เชิ งมวลน้อยที่สุด เมื่อเพิ่มขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 3, 4, 5, และ 6 เท่าแล้วอัตราการไหล
เชิ งมวลเพิ่มขึ้นตาม อีกทั้งการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ ทาให้อตั ราการไหลเชิ งมวลเพิ่มขึ้นในทุก ๆ
ขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ นอกจากนี้ ยงั สังเกตได้ว่ายิ่งขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ กว้าง การเพิ่ม
ขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลทาให้อตั ราการไหลเชิงมวลมีการเพิ่มขึ้นมากตามด้วย
ต่อมาเมื่อพิจารณาอิทธิ พลของความเร่ งไร้ มิติในการสั่นจากภาพที่ 4.11 กราฟอัตราการ
ไหลเชิงมวลเมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ
3 กาหนดให้แกนนอนคื อมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคืออัตราการไหลเชิ งมวล พบว่าเมื่อปล่อยให้
วัส ดุ เ ม็ ด ไหลตกอย่า งอิ ส ระ อัต ราการไหลเชิ ง มวลมี ค่ า ประมาณศู น ย์ทุ ก ขนาดมุ ม ฮอปเปอร์
แต่เมื่อเพิ่มค่าความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งแล้วอัตราการไหลเชิ งมวลเพิ่มขึ้ น และที่ ความเร่ ง
ไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งเดียวกันทั้ง 5 ค่า การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ น้ นั ทาให้อตั ราการไหลเชิ งมวล
เพิม่ ขึ้นด้วย
เวลาทีเ่ กิดการอุดตัน (Clogging Time)
จากการสัง เกตการอุ ดตันที่ เกิ ดขึ้ นในงานวิจยั นี้ พบว่า การอุ ดตันจะเกิ ดทุ ก ครั้ งเฉพาะ
ในกรณี ที่ขนาดช่องเปิ ดเท่ากับ 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดและภายใต้การสั่น
แนวดิ่ ง ด้วยความเร่ ง ไร้ มิ ติไ ม่ เกิ น 0.049g ดังนั้นในที่ น้ ี จะพิ จารณาการอุ ดตันในกรณี ที่ก ล่ า วมา
ข้า งต้นเท่า นั้นดัง แสดงในภาพที่ 4.13 ผลการทดลองพบว่า เมื่ อปล่ อยให้วสั ดุ เม็ดตกอย่า งอิ ส ระ
หรื อไม่มีการสั่น เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์กล่าวคือ เมื่อปล่อยให้วสั ดุไหลออก
จากฮอปเปอร์ เกิ ดการอุ ดตันแทบทันที ทุกขนาดมุ มฮอปเปอร์ แต่เมื่อทาการสั่นระบบในแนวดิ่ ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติน้อย ๆ คือ 0.011g และ 0.049g พบว่าเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตันมีค่ามากขึ้น
ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ เมื่อพิจารณาผลของมุมฮอปเปอร์ และความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งแล้ว
พบว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็ นเส้ นตรงหรื อเห็ นแนวโน้มที่ชัดเจน คื อ ที่มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10
องศา เมื่อสั่นด้วยความเร่ งไร้มิติ 0.011g เวลาที่ เกิ ดการอุดตันมี ค่าประมาณ 20 วินาที แต่เมื่อสั่น
ด้วยความเร่ งไร้ มิติ 0.049g เวลาที่ เกิ ดการอุ ดตันมี ค่ามากที่ สุดคือประมาณ 200 วินาที ต่อมาที่
มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 20, 30, และ 40 องศา เวลาที่เกิดการอุดตันใกล้เคียงกันแม้ใช้ความเร่ งไร้มิติ
ในการสั่นแนวดิ่งต่างกัน และที่มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศา เวลาที่เกิดการอุดตันนั้นมีค่าใกล้เคียง
ศูนย์เช่นเดียวกับเมื่อไม่มีการสั่นระบบในแนวดิ่ง
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ภาพที่ 4.12 เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน เมื่อปล่อยวัสดุเม็ดตกอย่างอิสระและเมื่อสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยค่าความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g และ 0.049g
ลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด
จากการสังเกตการไหลออกจากฮอปเปอร์ ของวัสดุ เม็ดภายใต้การสั่นสะเทื อนแนวดิ่ ง
พบว่าวัสดุเม็ดจะเกิ ดการติดขัดอย่างชัดเจนเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดเล็ก ดังนั้นในที่น้ ี
จึงพิจารณาลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ดเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 2 และ 3 เท่าของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด แล้วเปรี ยบเทียบเมื่อมุมฮอปเปอร์ มีขนาดเท่ากับ 10 และ 50 องศา
กับ แนวนอนภายใต้ก ารสั่ น แนวดิ่ ง ด้ว ยค่ า ความเร่ ง ไร้ มิ ติ ใ นการสั่ น ปานกลาง เพื่ อ ให้ สั ง เกต
ความแตกต่ า งได้อย่า งชัด เจนดัง แสดงในภาพที่ 4.13 ผลการทดลองพบว่า ในทุ ก ๆ การติ ดขัด
ที่ เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากอนุ ภ าคมี ก ารจัด เรี ย งตัวแบบขัดตัวกันเป็ นรู ป โค้ง คว่ า โดยที่ ข นาดช่ อ งปล่ อ ย
ฮอปเปอร์ เป็ น 2 เท่าของของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด จานวนอนุ ภาคที่เรี ยงขัดตัวกันจะมี
จานวนมากกว่าและมีแนวการโค้งมากกว่าที่ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 3 เท่าของของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางวัสดุ เม็ด ต่อมาเมื่อพิจารณาผลของมุมฮอปเปอร์ พบว่าขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลต่อ
ลักษณะการขัดตัวกันอย่างชัดเจนเช่ นกัน คือ ที่มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศากับแกนนอน จานวน
อนุ ภาคอนุ ภาคที่ เรี ยงขัดตัวกันจะมี จานวนมากกว่าและมี แนวการโค้งน้อยกว่า นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ยังค้นพบว่าลักษณะการขัดตัวกันที่เกิดขึ้นไม่พบความสัมพันธ์กบั เวลาและปริ มาณวัสดุเม็ดที่คงค้าง
ส่ วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และมีความแปรผันสู ง
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4.13ก)

4.13ข)

4.13ค)

4.13ง)

ภาพที่ 4.13 ลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g
4.13ก) ที่มุมฮอปเปอร์ 10 องศา ช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด
4.13ข) ที่มุมฮอปเปอร์ 10 องศา ช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด
4.13ค) ที่มุมฮอปเปอร์ 50 องศา ช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด
4.13ง) ที่มุมฮอปเปอร์ 50 องศา ช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลของจานวนอนุภาควัสดุเม็ดต่ อการติดขัดภายใต้ การสั่ นแนวดิ่ง
ในการศึกษาผลของจานวนอนุ ภาควัสดุ เม็ดต่อการติ ดขัดภายใต้การสั่นแนวดิ่ งทาการ
ทดลองโดยนาอนุ ภาควัสดุเม็ดมาจัดเรี ยงลงในฮอปเปอร์ รูปลิ่ มแบบสุ่ ม แล้วทาการสั่นในแนวดิ่ ง
ทั้งระบบโดยใช้จานวนอนุ ภาควัส ดุ เม็ดเท่ ากับ 350 และ 500 อนุ ภาคเพื่อใช้เปรี ย บเทีย บผล
การทดลอง ในที่น้ ี กาหนดให้อตั ราส่ วนขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุ เม็ดเท่ากับ 3 เท่านั้น เนื่ องจากเมื่ อสังเกตผลการทดลองในตอนที่ หนึ่ งพบว่า เมื่ อขนาดช่ อง
ปล่อยฮอปเปอร์ เท่ากับ 3 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการติดขัดได้ดีที่สุด หากช่องเปิ ดมีขนาดเล็กกว่านี้
ส่ วนใหญ่จะเกิดการติดขัด แต่หากช่องเปิ ดมีขนาดใหญ่กว่านี้จะเกิดการไหลออกจากฮอปเปอร์ อย่าง
รวดเร็ ว สังเกตการเปลี่ยนแปลงการติดขัดได้ยาก การทดลองจะใช้มุมฮอปเปอร์ 5 ค่าในช่วง 10 - 50
องศาเช่ นเดิ ม และใช้ความเร่ งไร้มิติในการสั่นจานวน 5 ค่า ในช่ วง 0.011g - 0.307g เหมือนเดิม
ผลการศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ มีดงั นี้
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ความน่ าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability, J(d))
4.14ก)

4.14ข)

ภาพที่ 4.14 ความน่าจะเป็ นของการติดขัด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 4.14ก) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 350 อนุภาค
4.14ข) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 500 อนุภาค
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จากภาพที่ 4.14ก) และ 4.14ข) แสดงความน่าจะเป็ นของการติดขัด เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ เม็ดเท่ากับ 3 กาหนดให้แกนนอนคือมุ ม
ฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคือความน่าจะเป็ นของการติดขัดพบว่าเมื่อใช้จานวนอนุ ภาควัสดุเม็ดต่างกัน
ความน่ าจะเป็ นของการติดขัดที่เกิ ดขึ้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้ เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ
350 อนุ ภาค การสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g ได้ค่าความน่าจะเป็ นของการติดขัด
เท่ากับ 0.6 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ แต่เมื่อสั่นด้วยค่าความเร่ งไร้มิติเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.049g เป็ นต้นไป
ความน่าจะเป็ นของการติดขัดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ในทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ คือ ไม่มีการติดขัดทุกครั้ง
ที่ทาการทดลอง ส่ วนเมื่อจานวนวัสดุ เม็ดเพิ่มขึ้นเป็ น 500 อนุ ภาค กราฟมีลกั ษณะเหมือนกับเมื่อ
จานวนวัสดุ เม็ดเท่ากับ 350 อนุ ภาค คือ เมื่อสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g ค่าความ
น่าจะเป็ นของการติดขัดเท่ากับ 0.6 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ และเมื่อสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้ มิติ
เท่ากับ 0.110g เป็ นต้นไป ค่าความน่าจะเป็ นของการติดขัดเท่ากับ 0 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ ซ่ ึ งแสดง
ว่าไม่มีการติดขัดในทุกการทดลอง แต่ผลการทดลองแตกต่าง คือ เมื่อสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติ
เท่ากับ 0.049g ค่าความน่าจะเป็ นของการติดขัดประมาณ 0.4 เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10, 20, และ
30 องศากับแกนนอน และประมาณมีค่า 0.3 เมื่อ มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 40 และ 50 องศากับแกนนอน
อัตราส่ วนการติดขัด (Jamming ratio)
4.15ก)
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4.15ข)

ภาพที่ 4.15 อัตราส่ วนการติดขัด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 4.15ก) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 350 อนุภาค
4.15ข) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 500 อนุภาค
จากภาพที่ 4.15ก) และ 4.14ข) แสดงอัตราส่ วนการติดขัด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่ อง
ปล่ อ ยฮอปเปอร์ ต่ อ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางของวัส ดุ เ ม็ ด เท่ า กับ 3 ก าหนดให้ แ กนนอนคื อ
มุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคืออัตราส่ วนการติดขัดพบว่า เมื่อจานวนวัสดุ เม็ดเท่ากับ 350 และ 500
อนุ ภาค ลักษณะของกราฟคล้ายกัน คื อ ขณะสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้ มิติเท่ากับ 0.011g และ
มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 องศากับแนวแกนนอนอัตราส่ วนการติดขัดจะมีค่ามากที่สุด เมื่อเพิ่มค่า
ความเร่ งไร้มิติในการสั่นและเพิ่มขนาดอัตราส่ วนการติดขัดจะค่อย ๆ ลดลง จนในที่สุดอัตราส่ วน
การติดขัดมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เมื่อใช้ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นเท่ากับ 0.307g และมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ
50 องศากับแนวแกนนอน และสังเกตได้วา่ เมื่อความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g และ 0.049g เมื่อวัสดุ
เม็ดมีจานวน 500 อนุภาคจะมีอตั ราส่ วนการติดขัดมากกว่าเมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 350 อนุภาค แต่เมื่อ
ความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g - 0.307g เมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 500 อนุ ภาคจะมีอตั ราส่ วนการติดขัด
น้อยกว่าเมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 350 อนุภาค
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เวลาทีว่ สั ดุเม็ดใช้ ในการไหลออกหมด (Hopper emptying time)
4.16ก)

4.16ข)

ภาพที่ 4.16 เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 4.16ก) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ
350 อนุภาค 4.16ข) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 500 อนุภาค
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จากภาพที่ 4.16ก) และ 4.16ข) แสดงเวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออกหมด เมื่ อ
อัตราส่ วนขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ เม็ดเท่ากับ 3 กาหนดให้
แกนนอนคือมุมฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคือเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด พบว่าเมื่อจานวน
วัสดุเม็ดเท่ากับ 350 และ500 อนุภาค ลักษณะของกราฟคล้ายกัน คือ ขณะสัน่ แนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้
มิติเท่ากับ 0.011g และมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 องศากับแนวแกนนอน เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหล
ออกหมดจะมีค่ามากที่สุด เมื่อเพิ่มค่าความเร่ งไร้ มิติในการสั่นและเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ เวลาที่
วัส ดุ เ ม็ด ใช้ใ นการไหลออกหมดจะลดลง จนในที่ สุ ด เวลาที่ ว สั ดุ เ ม็ด ใช้ใ นการไหลออกหมด
มีค่าเข้าใกล้ศูนย์เมื่อใช้ความเร่ งไร้มิติในการสั่นเท่ากับ 0.307g และมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศากับ
แนวแกนนอน อย่างไรก็ตามจะเห็นความแตกต่าง คือ เมื่อสั่นด้วยความเร่ งไร้มิติในการสั่นน้อย ๆ
คือ 0.011g เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดเมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 500 อนุ ภาค จะมากกว่าเมื่อ
วัสดุเม็ดมีจานวน 350 อนุ ภาคเล็กน้อย เมื่ อความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งเพิ่มขึ้นเป็ น 0.049g
เมื่อวัสดุ เม็ดมีจานวน 500 อนุ ภาค เวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออกหมดจะมากกว่าเมื่ อวัสดุ เม็ด
มีจานวน 350 อนุ ภาคอย่างมาก แต่เมื่อความเร่ งไร้ มิติเท่ากับ 0.110g - 0.307g เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้
ในการไหลออกหมดใกล้เคียงกันทั้งเมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 350 และ 500 อนุภาค
อัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate)
4.17ก)

60

4.17ข)

ภาพที่ 4.17 อัตราการไหลเชิงมวล เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 4.17ก) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 350 อนุภาค
4.17ข) เมื่อจานวนวัสดุเม็ดเท่ากับ 500 อนุภาค
จากภาพที่ 4.17ก) และ 4.17ข) แสดงอัตราการไหลเชิ งมวล เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่ อง
ปล่ อยฮอปเปอร์ ต่ อขนาดเส้ น ผ่า นศู นย์ก ลางของวัส ดุ เ ม็ด เท่ า กับ 3 ก าหนดให้ แกนนอนคื อ มุ ม
ฮอปเปอร์ ส่ วนแนวตั้งคืออัตราการไหลเชิ งมวล พบว่าเมื่อจานวนวัสดุ เม็ดเท่ากับ 350 และ 500
อนุ ภาค ลักษณะของกราฟคล้ายกัน คื อ ขณะสั่นแนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้ มิติเท่ากับ 0.011g และ
มุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 องศากับแนวแกนนอน อัตราการไหลเชิ งมวลจะมีค่าน้อยที่สุด เมื่อเพิ่มค่า
ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นและเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ อัตราการไหลเชิ งมวลจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและ
มากที่สุดเมื่ อใช้ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นเท่ากับ 0.307g และมุ มฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศากับ
แนวแกนนอน และสังเกตได้วา่ เมื่อความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g และ 0.049g เมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน
350 อนุ ภาค อัตราการไหลเชิ งมวลจะมากกว่าเมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 350 อนุภาค แต่เมื่อความเร่ ง
ไร้ มิติในการสั่นเท่ากับ 0.110g - 0.307g เมื่อวัสดุ เม็ดมีจานวน 500 อนุ ภาคจะมีอตั ราการไหล
เชิงมวลมากกว่าเมื่อวัสดุเม็ดมีจานวน 350 อนุภาค
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่ มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่น
แนวดิ่ง พบว่าความน่าจะเป็ นของการติดขัด อัตราส่ วนการติดขัด และเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหล
ออกหมดจะลดลง ท าให้ อ ัต ราการไหลเชิ ง มวลจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มุ ม ฮอปเปอร์ ขนาดช่ อ งปล่ อ ย
ฮอปเปอร์ และความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งเพิ่มขึ้น โดยปั จจัยที่มีผลลดการติดขัดมากที่สุด คือ
ขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ รองลงมา คือ ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ ง และมุมฮอปเปอร์ ส่งผล
น้อยที่สุด ทั้งนี้ กลไกที่ทาให้การสั่นช่วยในการไหลของวัสดุเม็ด คือ ลดโอกาสของการรวมตัวกัน
หรื อการขัดตัวกันของวัสดุ เม็ดแล้วไปอุ ดกั้นการไหล และสลายอนุ ภาคที่เรี ยงขัดตัวกัน การเพิ่ม
ขนาดมุมฮอปเปอร์ น้ นั ช่วยให้สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานกลิ้งและไถลลดลง ค่าแรงเสี ยดทานลดลง
แรงที่ทาให้วสั ดุเม็ดเกิดการเคลื่อนที่กลิ้งและไถลจึงมาก วัสดุเม็ดสามารถไหลออกจากฮอปเปอร์ ได้
ดีข้ ึน และมีการติดขัดลดลงส่ วนการเพิ่มจานวนอนุภาควัสดุเม็ด หากปล่อยให้ตกอย่างอิสระหรื อสั่น
แนวดิ่ งด้วยความเร่ งไร้มิติค่าน้อย ๆ ยิ่งมีผลทาให้การติดขัดของวัสดุเม็ดเพิ่มขึ้น แต่หากทาการสั่น
แนวดิ่งด้วยค่าความเร่ งไร้มิติที่มากพอกลับทาให้การติดขัดลดลง อาจเป็ นเพราะแรงที่เป็ นผลมาจาก
น้ า หนั ก ของวัส ดุ เ ม็ ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นประกอบกับ แรงจากการสั่ น แนวดิ่ ง อี ก ทั้ง ยัง ไม่ ส ามารถหา
ความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างมุมฮอปเปอร์ และเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน นอกจากนี้ การติดขัด
เป็ นผลมาจากอนุ ภาควัสดุเม็ดเรี ยงขัดตัวกันบริ เวณช่ องปล่อยฮอปเปอร์ โดยลักษณะการขัดตัวกัน
ไม่ สั ม พันธ์ ก ับ เวลาและปริ ม าณวัส ดุ เม็ดที่ ค งค้าง ส่ วนมากเกิ ดแบบไม่ส มมาตร ไม่ มีรูป แบบที่
แน่ นอน และมีความแปรผันสู ง ยิ่งขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ กว้างหรื อมุมฮอปเปอร์ นอ้ ย จะทาให้
จานวนอนุภาคที่เรี ยงตัวขัดกันมากและแนวการโค้งตัวมาก
อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ องผลของมุมฮอปเปอร์ รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติ ภายใต้การสั่น
แนวดิ่งครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาอิทธิ พลของ 4 ปั จจัย ได้แก่ อัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์
ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด มุมฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง และจานวน
อนุ ภาควัสดุ เม็ด โดยในที่น้ ี ได้ใช้ขนาดมุมฮอปเปอร์ น้อยกว่ามุมกองของวัสดุ เม็ด เพื่อส่ งเสริ มให้
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เกิดการติดขัดขึ้น แล้วพิจารณาใน 6 หัวข้อ ดังนี้ 1) ความน่าจะเป็ นของการติดขัด 2) อัตราส่ วนการ
ติดขัด 3) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด 4) อัตราการไหลเชิงมวล 5) เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการ
อุดตัน และ 6) ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของวัสดุ เม็ดเมื่อเกิ ดการอุดตัน โดยสามารถอภิปรายผลใน
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
ความน่ าจะเป็ นของการติดขัด (Jamming probability, J(d))
จากการทดลองพบว่า ความน่ า จะเป็ นของการติ ด ขัดเป็ นปฏิ ภาคผกผันกับ ขนาดช่ อ ง
ปล่อยฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง และมุมฮอปเปอร์ อีกทั้งความน่ าจะเป็ นของการ
ติดขัดจะมีค่าเป็ นศูนย์เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ หรื อความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่งมีค่ามาก
พอค่าหนึ่ งหรื อค่าวิกฤต โดยปั จจัยที่ทาให้ลดความน่ าจะเป็ นของการติดขัดมากที่สุด คือ การเพิ่ม
ขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ รองลงมาคือ การเพิ่มค่าความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง และการเพิ่ม
มุมฮอปเปอร์ มีอิทธิ พลน้อยที่สุดหรื อไม่มีเลย
ทั้งนี้ ลกั ษณะกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความน่ าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วน
ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดสอดคล้องกับการศึกษาของ To,
Lai, & Pak (2001) คื อ มีลกั ษณะเป็ นแบบซิ กมอยด์ เคิร์ฟ และความน่ าจะเป็ นของการติ ดขัดใน
การศึกษานี้ ลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 และ 4
อัตราส่ วนการติดขัด (Jamming ratio)
จากการทดลองพบว่ า อัต ราส่ ว นการติ ด ขัด เป็ นปฏิ ภ าคผกผัน กับ ขนาดช่ อ งปล่ อ ย
ฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง และมุมฮอปเปอร์ โดยปั จจัยที่ทาให้ลดอัตราการติดขัด
มากที่สุด คือ การเพิ่มขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ รองลงมาคือ การเพิ่มค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่น
แนวดิ่ ง และการเพิ่มมุมฮอปเปอร์ มีอิทธิ พลน้อยที่สุดหรื อไม่มีเลยเช่นเดี ยวกับความน่ าจะเป็ นของ
การติดขัด
นอกจากนี้ แล้วลักษณะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วน
ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดหรื อมุมฮอปเปอร์ มีลกั ษณะเป็ น
แบบซิ ก มอยด์ เคิ ร์ฟเช่ นเดี ยวกับกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความน่ า จะเป็ นของการติ ดขัดและ
อัตราส่ วนขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด และอัตราส่ วนการ
ติดขัดมีการลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3 และ 4 เช่นเดียวกับความน่าจะเป็ นของการติดขัด ดังนั้นอัตราส่ วนการติดขัด
และความน่าจะเป็ นของการติดขัดมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันคือ เมื่ออัตราส่ วนการติดขัดลดลง
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ความน่ า จะเป็ นของการติ ด ขัด จะลดลงตาม อย่ า งไรก็ ต ามยัง ไม่ ส ามารถเขี ย นเป็ นสมการ
ความสัมพันธ์ที่ชดั เจน
เวลาทีว่ สั ดุเม็ดใช้ ในการไหลออกหมด (Hopper emptying time)
จากการศึกษาพบว่าเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดเป็ นปฏิภาคตรงกับขนาดช่อง
ปล่ อยฮอปเปอร์ ความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ ง และมุ มฮอปเปอร์ โดยปั จจัยที่ทาให้ลดเวลา
ที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออกหมดมากที่สุด คื อ การเพิ่มขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ รองลงมาคื อ
การเพิ่ ม ค่ า ความเร่ ง ไร้ มิ ติ ใ นการสั่ น แนวดิ่ ง และการเพิ่ ม มุ ม ฮอปเปอร์ มี อิ ท ธิ พ ลน้ อ ยที่ สุ ด
หรื อไม่มีเลย ซึ่ งผลการศึ กษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของ Cheng (2012) ที่ศึกษาเรื่ องการ
ติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติในฮอปเปอร์ รูปลิ่มโดยปล่อยให้วสั ดุเม็ดไหลออกจากฮอปเปอร์ แบบตก
อิสระ คือ เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดจะยิ่งลดลงเมื่อขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ หรื อมุม
ฮอปเปอร์ เพิม่ ขึ้น
อัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate)
จากการศึ ก ษาอัต ราการไหลเชิ ง มวลเป็ นปฏิ ภ าคตรงกับ ขนาดช่ อ งปล่ อ ยฮอปเปอร์
ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง และมุมฮอปเปอร์ โดยปั จจัยที่ทาให้เพิ่มอัตราการไหลเชิ งมวลมาก
ที่ สุ ด คื อ การเพิ่ ม ขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ รองลงมาคื อ การเพิ่ม ค่ า ความเร่ งไร้ มิ ติในการสั่ น
แนวดิ่ ง และการเพิ่มมุมฮอปเปอร์ มีอิทธิ พลน้อยที่สุดหรื อไม่มีเลย ทั้งนี้ สังเกตได้วา่ อัตราการไหล
เชิ ง มวลที่ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นผลมากจากมวลของวัส ดุ เม็ดที่ ไ หลออกเพิ่ ม ขึ้ นและเวลาที่ วสั ดุ เม็ดใช้ใ น
การไหลออกหมดลดลงประกอบกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Cheng (2012)
เช่นเดียวกัน คือ อัตราการไหลเชิงมวลจะยิง่ เพิ่มขึ้น เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ หรื อมุมฮอปเปอร์
เพิ่มขึ้น
เวลาทีเ่ กิดการอุดตัน (Clogging time)
การอุดตันเป็ นผลมากจากการเกิดการติดขัดในบริ เวณต่าง ๆ มากเกินไป ในการศึกษานี้
ค้นพบว่า การอุ ดตันจะเกิ ดขึ้ นแน่ นอนก็ต่อเมื่ อขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ หรื อมี ก ารสั่ นแนวดิ่ ง
ด้วยความเร่ งไร้มิติค่าน้อย ๆ เท่านั้น ดังนั้นจะมีค่าวิกฤตของขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ หรื อความเร่ ง
ไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งที่ทาให้ไม่เกิดการอุดตันขึ้น โดยในกรณี ที่ช่องเปิ ดแคบ หากปล่อยวัสดุเม็ด
ให้ไหลตกอย่างอิ ส ระ วัส ดุ เม็ดจะเกิ ดการอุ ดตันแทบทันที จึ งแทบไม่มี วสั ดุ เม็ดที่ สามารถไหล
ออกมาได้ แต่ก ารสั่นแนวดิ่ งสามารถช่ วยชะลอเวลาที่ วสั ดุ เม็ดเกิ ดการอุ ดตันได้ ทาให้วสั ดุ เม็ด
สามารถไหลออกได้บางส่ วน สาหรับผลของมุมฮอปเปอร์ รวมทั้งขนาดของความเร่ งไร้ มิติในการ
สั่นแนวดิ่ ง ต่ อเวลาที่ เกิ ดการอุ ดตันนั้นไม่ ไ ด้แสดงแนวโน้ม ความสัมพันธ์ ที่ ชัดเจนและไม่ ไ ด้มี
ความสัมพันธ์กนั แบบเส้นตรง
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ลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด
จากการสังเกตการไหลออกจากฮอปเปอร์ ของวัสดุ เม็ดภายใต้การสั่นสะเทื อนแนวดิ่ ง
พบว่าเมื่ออนุภาคมีการจัดเรี ยงตัวแบบขัดตัวกันเป็ นรู ปโค้งคว่าจะทาให้เกิดการติดขัดขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Nowak, Knight, Naim, Jaeger, & Nagel (1998) ที่ได้อธิ บายว่าการขัดตัวกันนี้
เป็ นกลไกทาให้ระบบอยูใ่ นสมดุล อยูน่ ิ่ งได้โดยไม่ไหลออกจากฮอปเปอร์ โดยเป็ นการตอบสนอง
จากการส่ งต่อของแรงเค้นแล้วมีผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเชิงปริ มาตร (O’Hern, Langer,
Liu, & Nagel, 2001) นอกจากนี้ การขัดตัวกันนั้นจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงกดคือมีการซ้อนทับกัน
ของวัสดุเม็ด วัสดุเม็ดจะสามารถอยูใ่ นสมดุลได้เมื่อมีขนาดความยาวของแนวการเรี ยงขัดตัวกันและ
มุมโค้งที่เหมาะสม หากความยาวเพิ่มขึ้นถึงจุด ๆ หนึ่ งจะเกิดแรงดึงทาให้วสั ดุเม็ดที่เรี ยงขัดตัวกัน
นั้นสลายตัวแล้วตกร่ วงลงมา เมื่ อพิ จารณาอิ ทธิ พ ลของขนาดช่ องปล่ อยฮอปเปอร์ พบว่า จานวน
อนุ ภาคที่เรี ยงขัดตัวกันเพิ่มขึ้นตามขนาดของช่องปล่อยฮอปเปอร์ สอดคล้องกับการศึกษาของ To,
Lai, & Pak (2001) โดยขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ยงิ่ มาก ยิ่งทาให้แนวการโค้งตัวของวัสดุเม็ดมาก
ขึ้ นตามอี ก ทั้ง ยังค้นพบว่า ขนาดมุ ม ฮอปเปอร์ มี ผลต่ อลัก ษณะการขัดตัวกัน คื อ ยิ่ง ขนาดของมุ ม
ฮอปเปอร์ มาก จานวนอนุ ภาคที่ขดั ตัวกันจะน้อยกว่า ทาให้แนวการโค้งน้อยกว่าตาม ดังนั้นยิ่งช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์ กว้าง มุมฮอปเปอร์ น้อย จะทาให้จานวนอนุ ภาคที่เรี ยงตัวขัดกันมาก และแนวการ
โค้งตัวมาก ทั้งนี้ ลกั ษณะการขัดตัวกันที่เกิดขึ้นไม่พบความสัมพันธ์กบั เวลาและปริ มาณวัสดุเม็ดที่
คงค้าง ส่ วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและมีความผันแปรสู ง
ผลของจานวนอนุภาควัสดุเม็ด
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ To, Lai, & Pak (2002) ที่แสดงว่า
จานวนอนุ ภาควัสดุ เม็ดขึ้นเพิ่มขึ้นมีผลทาให้ความน่ าจะเป็ นของการติดขัดมากขึ้นตาม รวมทั้งค่า
วิกฤตของขนาดช่ องปล่อยฮอปเปอร์ ที่ทาให้ไม่เกิ ดการติดขัดต้องเพิ่มขึ้นตามปริ มาณอนุ ภาควัสดุ
เม็ด ในการศึ ก ษานี้ ค ้นพบเพิ่ ม เติ ม ว่า หากความเร่ ง ไร้ มิ ติใ นการสั่ นแนวดิ่ ง มากพอ และจานวน
อนุ ภาควัสดุ เม็ดที่เพิ่มขึ้น กลับทาให้ความน่ าจะเป็ นของการติดขัดลดลง ทั้งนี้ น่าจะเป็ นผลมาจาก
ขนาดพลังงานกระตุน้ จากการสั่นระบบและขนาดแรงจากน้ าหนักของวัสดุเม็ด อย่างไรก็ตามหากใช้
จานวนของวัสดุเม็ดมากจนนับไม่ได้ จานวนของอนุ ภาควัสดุเม็ดที่ใช้หรื อแรงของน้ าหนักวัสดุจะ
ไม่ มี ผ ลต่อการติ ดขัด แต่ ค วามเร่ ง ไร้ มิ ติใ นการสั่ นแนวดิ่ ง จะยัง คงมี ผ ลต่ อการติ ดขัด และความ
แตกต่า งของการติ ดขัดจะเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความหนาแน่ นของวัส ดุ เม็ด คื อ ในขณะ
เริ่ มต้นการทดลอง หากความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งมีค่าน้อย วัสดุเม็ดจะยังไม่เกิดการอัดแน่ น
จึงทาให้วสั ดุเม็ดยังอยูน่ ิ่ ง มีการติดอยูก่ บั ผนังฮอปเปอร์ ทาให้ไม่เกิดการไหลออกจากฮอปเปอร์ แต่
เมื่ อความเร่ งไร้ มิติใ นการสั่นแนวดิ่ งมากพอ วัสดุ เม็ดจะเกิ ดการอัดตัวแล้วเกิ ดการไหลออกจาก
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ฮอปเปอร์ ทั้งนี้การสั่นแนวดิ่งสามารถช่วยทาให้การเกิดการติดขัดลดน้อยลง เป็ นผลมาจากมีการขัด
ตัวกันลดลง โดยน่าจะเป็ นผลมากจาก 2 กลไกที่ช่วยให้วสั ดุเม็ดไหลดีข้ ึน คือ หนึ่ ง การสั่นลดความ
น่าจะเป็ นของการเกิ ดการรวมตัวกันของวัสดุ เม็ดแล้วไปอุดกั้นการไหล และสอง การสั่นจะสลาย
การรวมตัวกันของวัสดุเม็ดที่ไปอุดกั้นการไหลที่เกิดขึ้น (Mankoc, Garcimarti, Zuriguel, & Maza,
2009) อี กทั้งผลการศึ ก ษานี้ ยงั แสดงให้เห็ นว่าหากความเร่ งไร้ มิติในการสั่นแนวดิ่ งมากพอ และ
จานวนอนุ ภาควัสดุ เม็ดที่เพิ่มขึ้นอัตราส่ วนการติ ดขัดจะลดลง เวลาที่วสั ดุ เม็ดใช้ในการไหลออก
หมดลดลง และอัตราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ ที่ทากับแนวนอนมีผลทาให้
ความน่าจะเป็ นของการติดขัด อัตราส่ วนการติดขัด และเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้การไหลออกหมดลดลง
และอัตราการไหลเชิ งมวลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลไกการเคลื่ อนที่ของวัสดุ เม็ดในฮอปเปอร์ ประกอบด้วย
การกลิ้งและการไถล ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ ช่วยให้สัมประสิ ทธ์ความเสี ยดทาน
กลิ้งและสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานไถลระหว่างผิวอนุ ภาควัสดุ เม็ดด้วยกันและระหว่างวัสดุ เม็ด
และผนัง ฮอปเปอร์ มี ค่า น้อย ค่ าแรงเสี ย ดทานจึ งน้อยตาม แรงในระบบที่ ทาให้วสั ดุ เม็ดเกิ ดการ
เคลื่ อนที่ จึง มาก วัส ดุ เม็ดสามารถไหลออกได้ดี ความเร่ ง ในการเคลื่ อนที่ ม าก ความเร็ วในการ
เคลื่อนที่ออกจากฮอปเปอร์ จึงมากตาม ทาให้มุมกองของวัสดุเม็ดน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Zhou, Xu, Yu, & Zulli (2002) ที่ได้อธิ บายว่าหากสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานกลิ้งและสัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทานไถลระหว่างอนุภาควัสดุเม็ดด้วยกัน และระหว่างวัสดุเม็ดกับผนังฮอปเปอร์ มีค่าน้อย
มุ ม กองของวัส ดุ จะน้อย และท้า ยสุ ดนี้ เมื่ อท าการเปรี ย บความสั ม พันธ์ ระหว่า งความน่ า จะเป็ น
ของการติดขัดและอัตราส่ วนการติดขัดกับเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและอัตราการไหล
เชิ งมวล จะเห็ นได้ว่าอัตราส่ วนการติดขัดมี ค่าการเปลี่ ยนแปลงที่ละเอี ยดกว่าความน่ าจะเป็ นของ
การติดขัดและอธิ บาย ดังนั้นอัตราส่ วนการติดขัดจึงสามารถอธิ บายและสอดคล้องกับเวลาที่วสั ดุเม็ด
ใช้ในการไหลออกหมดและอัตราการไหลเชิงมวลมากกว่าความน่าจะเป็ นของการติดขัด
ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องมาจากในการศึ ก ษาวิจยั นี้ ไ ด้เกิ ดปั ญหาในขั้นตอนการทดลอง และมี ก ารค้นพบ
องค์ความรู ้เพิม่ เติม ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี้
1. การออกแบบฮอปเปอร์ ควรออกแบบให้การล็อกมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่ องปล่อย
ฮอปเปอร์ แน่น เนื่ องจากหากใช้ค่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นมาก ฮอปเปอร์ อาจมีการเคลื่อนขยับได้
และควรออกแบบให้ฮอปเปอร์ สามารถปล่อยวัสดุให้ไหลออกเองได้อตั โนมัติ
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2. ในการวิเคราะห์ผลการติดขัด อัตราส่ วนการติดขัดสามารถอธิ บายและสอดคล้องกับ
เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดของวัสดุ เม็ดและอัตราการไหลเชิ งมวลมากกว่าความน่ าจะเป็ นของ
การติดขัด เนื่ องจากอัตราส่ วนการติดขัดเป็ นปริ มาณที่แสดงถึงการติดขัดที่เกิดในการทดลองแต่ละ
ครั้ง นอกจากนี้ ค่าของอัตราส่ วนการติดขัดยังมีความละเอียดมากกว่าความน่าจะเป็ นของการติดขัด
หากต้องการให้ค่ าของความน่ า จะเป็ นของการติ ดขัดมี ค วามละเอี ยด จาเป็ นต้องทดลองซ้ าเป็ น
จานวนมาก ดังนั้นในการทดลองควรมีการวิเคราะห์ผลในหัวข้ออัตราส่ วนการติดขัดเพิ่มเติมจาก
ความน่าจะเป็ นของการติดขัด
3. การก าหนดค่ ามุ ม ฮอปเปอร์ ที่ ใ ช้ส ามารถท าให้อยู่ใ นรู ป ของมุ ม ไร้ มิติ โดยหาจาก
อัตราส่ วนของมุมฮอปเปอร์ ที่ทากับแนวแกนนอนต่อมุมกองของวัสดุเม็ด หากใช้ค่ามุมไร้มิติจะทา
ให้สามารถแปรผล อธิ บายได้ครอบคลุมมากขึ้นคือแม้จะเปลี่ยนชนิ ดของวัสดุเม็ดก็สามารถใช้เทียบ
กันได้
สุ ดท้ายนี้เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์การติดขัดของวัสดุเม็ด
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้
1. อาจศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติ และ 3 มิติภายใต้การ
สั่นแนวดิ่งด้วยวิธีการจาลองทางคณิ ตศาสตร์
2. อาจศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ต่อการติ ดขัดของวัสดุ เม็ดภายใต้การสั่นแนวดิ่ งโดย
เลือกใช้ค่าแอมพลิจูดในการสั่นหลายค่าและกาหนดให้ความถี่ในการสั่นคงที่ แล้วเปรี ยบเทียบผล
การติดขัดของวัสดุเม็ดกับการกาหนดให้แอมพลิจูดในการสั่นคงที่ แต่ความถี่ในการสั่นหลายค่า
3. อาจศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์ ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นแนวนอน
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ภาคผนวก

75

ภาคผนวก ก

วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

ภาพที่ ก-1 ตัวอย่างวัสดุเม็ดที่ทาจากไม้ฮิโนกิรูปทรงกระบอก

ภาพที่ ก-2 ตัวอย่างการจัดเรี ยงวัสดุเม็ดแบบสุ่ มลงในฮอปเปอร์ รูปลิ่ม
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ภาพที่ ก-3 ระบบการทดลองที่ประกอบด้วยวัสดุเม็ด ฮอปเปอร์ และเครื่ องสั่นแนวดิ่ง
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ภาคผนวก ข

รายละเอียดของความเร่ งไร้ มติ ิในการสั่ น

ภาพที่ ข-1 ความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งและความถี่ในการสั่น
จากภาพที่ ข-1 แสดงให้เห็นว่าความเร่ งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งเป็ นปริ มาณที่แปรผันตาม
ความถี่ในการสั่น ซึ่ งในการทดลองนี้ ได้ใช้ความถี่ในการสั่น 5 ค่า คือ 2.315, 4.865, 7.323, 9.792
และ 12.238 รอบต่อวินาทีหรื อเฮิรตซ์ (Hz) ดังนั้นจึงคานวณได้ค่าความเร่ งไร้มิติจานวน 5 ค่า คือ
0.108, 0.476, 1.079, 1.929 และ 3.014 แล้วเขียนความเร่ งไร้มิติในรู ปของผลคูณกับค่าความเร่ ง
โน้มถ่วงของโลก (g) ได้ดงั นี้ 0.011g, 0.049g, 0.110g, 0.197g และ 0.307g ตามลาดับ
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ภาคผนวก ค

กราฟผลการทดลอง เมื่อจานวนอนุภาควัสดุเม็ดเท่ ากับ 350 อนุภาค

ภาพที่ ค-1(ก) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2
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ภาพที่ ค-1(ข) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3

ภาพที่ ค-1(ค) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 4
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ภาพที่ ค-1(ง) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 5 และ 6

ภาพที่ ค-2(ก) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ เมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระ
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ภาพที่ ค-2(ข) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g

ภาพที่ ค-2(ค) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g
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ภาพที่ ค-2(ง) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g

ภาพที่ ค-2(จ) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.197g
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ภาพที่ ค-2(ฉ) อัตราส่ วนการติดขัดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g

ภาพที่ ค-3(ก) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 องศา
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ภาพที่ ค-3(ข) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 20 องศา

ภาพที่ ค-3(ค) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา
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ภาพที่ ค-3(ง) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 40 องศา

ภาพที่ ค-3(จ) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศา
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ภาพที่ ค-4(ก) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 องศา

ภาพที่ ค-4(ข) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 20 องศา
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ภาพที่ ค-4(ค) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา

ภาพที่ ค-4(ง) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 40 องศา
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ภาพที่ ค-4(จ) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 50 องศา

ภาพที่ ค-5(ก) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระ

89

ภาพที่ ค-5(ข) อัตราส่ วนการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ
0.011g

ภาพที่ ค-5(8ค) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ
0.049g
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ภาพที่ ค-5(ง) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ
0.110g

ภาพที่ ค-5(จ) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ
0.197g
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ภาพที่ ค-5(ฉ) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ
0.307g

ภาพที่ ค-6(ก) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระ
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ภาพที่ ค-6(ข) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ ง
ไร้มิติเท่ากับ 0.011g

ภาพที่ ค-6(ค) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติ
เท่ากับ 0.049g
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ภาพที่ ค-6(ง) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่ ง
ไร้มิติเท่ากับ 0.110g

ภาพที่ ค-6(จ) ความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่ วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.197g
และ 0.307g
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ภาพที่ ค-7(ก) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2

ภาพที่ ค-7(ข) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3
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ภาพที่ ค-7(ค) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 4

ภาพที่ ค-7(ง) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 5
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ภาพที่ ค-7(จ) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 6

ภาพที่ ค-8(ก) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์
เมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระ
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ภาพที่ ค-8(ข) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g

ภาพที่ ค-8(ค) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g
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ภาพที่ ค-8(ง) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g

ภาพที่ ค-8(จ) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.197g

99

ภาพที่ ค-8(ฉ) เวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g

ภาพที่ ค-9(ก) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2
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ภาพที่ ค-9(ข) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3

ภาพที่ ค-9(ค) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 4
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ภาพที่ ค-9(ง) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 5

ภาพที่ ค-9(จ) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่ออัตราส่ วนขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 6

102

ภาพที่ ค-10(ก) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ เมื่อปล่อยให้วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระ

ภาพที่ ค-10(ข) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.011g

103

ภาพที่ ค-10(ค) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.049g

ภาพที่ ค-10(ง) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.110g

104

ภาพที่ ค-10(จ) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.197g

ภาพที่ ค-10(ฉ) อัตราการไหลมวลและมุมฮอปเปอร์ ภายใต้การสั่นระบบ
ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งไร้มิติเท่ากับ 0.307g

105

ภาคผนวก ง

บทความวิจัยทีเ่ ผยแพร่ และตีพมิ พ์ในระดับชาติ

ผูว้ จิ ยั ได้นางานวิจยั นี้ ไปเผยแพร่ โดยนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่ม
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและ
วิศวกรรม กลุ่ม 1 ในงานการประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จ ัย ระดับ ชาติ เ ครื อ ข่ า ย
บัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อ ครั้ งที่ 17 “บู รณาการงานวิจยั สู่ การพัฒนาท้องถิ่ น
ที่ยงั่ ยืน” ซึ่ งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนื อตอนล่าง วังจันทน์ ริ เวอร์ วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก และห้อ งที่ นาเสนอคื อห้อง 423 หัวข้อ ที่ นาเสนอ คื อ ผลของมุ ม ฮอปเปอร์ รูป ลิ่ ม ต่ อ
การติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ ง (Effect of Wedge-Shape Hopper Angle on
Jamming of 2D Granular Material under Vertical Vibration) ทั้งนี้ บทความจะได้รับการตีพิมพ์ลง
ในเล่ม proceeding ต่อไป นอกจากนี้ยงั ได้ทาการเผยแพร่ ไปยังวารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา (Burapha
Science Journal) โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ หัวข้อ
บทความ คือ การติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นแนวดิ่งในฮอปเปอร์ 2 มิติ (Jamming of Granular
Material under Vertical Vibration in 2-Dimensional Hopper) สาหรับรายละเอียดของกาหนดการ
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย และบทความวิจยั ทั้งสองบทความมีดงั นี้

106

107

ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
Effect of Wedge-Shape Hopper Angle on Jamming of 2D Granular Material
under Vertical Vibration
ตะวันฉาย ตุงคะนาคร1 เสรี ปานซาง2 และภาณุพัฒน์ ชัยวร3*
1,3

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิม่ ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสัน่
แนวดิ่ง อนุภาคทรงกระบอกที่เลือกใช้ในการทดลองจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวของวัสดุเม็ดเรียบและแห้ง จานวน 350
อนุภาค จะถูกนามาจัดเรียงแบบสุ่มลงในฮอปเปอร์ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 10 – 50 องศาและขนาดช่องปล่อย
2 และ 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด จากนั้นปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลตกอย่างอิสระ และสั่นในแนวดิ่ง
โดยใช้ค่าความเร่งไร้มิติ 5 ค่าในช่วง 0.011g – 0.307g ผลการทดลองพบว่าค่าความเร่งไร้มิติและขนาดมุม
ฮอปเปอร์ยิ่งมีค่ามาก จะทาให้อัตราส่วนการติดขัดยิ่งน้อยลง เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดลดลงและทาให้ อัตรา
การไหลเชิงมวลเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : วัสดุเม็ด การติดขัด ฮอปเปอร์ การสั่นแนวดิ่ง
Abstract
This study aims to investigate the effect of wedge-shape hopper angle on jamming of
2D granular material under vertical vibration. The cylindrical particles used in the experiment
made from hardwood with smooth and dry surface. There were 350 particles which randomly
placed inside the hopper at the hopper angle of 10 – 50 degrees and the size of hopper opening
had 2 and 3 times larger than the granular material’s diameter. The granular material was freely
flowed and vertical vibrated with 5 values of dimensionless vibration acceleration ranged from
0.011g – 0.307g. The result has illustrated that the higher dimensionless vibration acceleration
and the hopper angle, the lesser jamming ratio and hopper emptying time and this led to the
higher mass flow rate.
Keywords: granular materials, jamming, hopper, vertical vibration
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บทนา
วัสดุเม็ดคือกลุ่มของอนุภาคของแข็งที่ระหว่างอนุภาคแทรกด้วยของไหล เช่น น้าหรืออากาศ (Cambou
et al., 2009) เราสามารถพบวัสดุเม็ดได้ทั่วไปตามธรรมชาติและถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่าง
มากมาย นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ฮอปเปอร์ได้ถูกนามาใช้เพื่อป้องกันและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
และต่อมาได้พัฒนามาสู่การทาเป็นอุตสาหกรรม ทั้งนี้หนึ่งในปัญหาหลักในการใช้ฮอปเปอร์คือวัสดุเม็ดเกิดการติดขัด
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อย ดังนั้นจึงได้มี ความพยายามอย่างมากในการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ดังกล่าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมการไหลออกจากฮอปเปอร์
สัมพันธ์กับทั้งรูปแบบการไหลที่ซับซ้อนของวัสดุเม็ดภายในฮอปเปอร์และคุณสมบัติของฮอปเปอร์ (Cheng, 2012)
สาหรับการติดขัดนั้น Liu และ Nagel (1998) ได้นิยามไว้ว่า “การติดขัดคือสภาวะที่วัสดุเม็ดที่ไหลเกิดการหยุดนิ่ง ”
ในการเคลื่อนที่และการติดขัดของวัสดุเม็ดได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย เช่น การผลักกันด้วยความเกะกะ ( Steric
repulsions) อันเป็นผลจากรูปทรงของวัสดุเม็ด แรงเสียดทาน (Friction forces) เป็นผลจากสมบัติของผิววัสดุเม็ด
และธรรมชาติทางเคมีของวัสดุเม็ด และแรงเชื่อมแน่น (Cohesive forces) ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดได้จากสะพาน
ของเหลว (Liquid bridges) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่พบว่าการสั่นสามารถปรับปรุงให้การไหลของวัสดุเม็ดดีขึ้นได้
ไม่ว่าจะเป็นการสั่นเฉพาะที่หรือทั้งระบบ (Mankoc et al., 2009) แต่การศึกษาโดยใช้การสั่นยังคงมีน้อย ยังไม่มี
การให้ข้อมูลที่แน่ชัดและอธิบายได้อย่างครอบคลุม จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเรื่องมุมของผนังฮอปเปอร์
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้จึงทาการทดลองเพื่อศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของ
วัส ดุ เ ม็ ด 2 มิ ติ ภ ายใต้ ก ารสั่ น แนวดิ่ ง โดยใช้ ค่ า ความเร่ งไร้ มิ ติ ห ลายค่ า โดยงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของสาขา
การวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้นของฟิสิกส์ในวัสดุเม็ด ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ที่สนใจและศึกษาในสาขานี้ค่อนข้างน้อย
ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่สาขานี้ อีกทั้งหวังว่าจะสามารถนาไปประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
วิธดี าเนินการวิจัย
อนุภาคทรงกระบอกของวัสดุเม็ดที่ใช้ทามาจากไม้เนื้อแข็งมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.414 kg/m3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) 10 มิลลิเมตร แต่ละชิ้นมีความยาว 6 เซนติเมตร ผิวของวัสดุเม็ดเรียบและแห้ง มีสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานระหว่างผิวไม้เท่ากับ 0.254 ± 0.076 และมีจานวน 350 อนุภาค ส่วนภาชนะที่ใช้ในการบรรจุวัสดุ
เม็ดคือฮอปเปอร์รูปลิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับการทดลองการติดขัดใน 2 มิติและวัสดุเม็ดเกิดการไหลแบบวัสดุไหลออก
ทั้งหมดหรือวัสดุที่อยู่ในฮอปเปอร์จะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดทุกๆ ตาแหน่งตลอดพื้นที่หน้าตัด ไม่เกิ ดบริเวณที่มีวัสดุเม็ด
ตกค้าง ฮอปเปอร์ทามาจากวัสดุอะคริลิคใส ในส่วนของส่วนบนรูปทรงกระบอกจะมีขนาดคงที่ คือ มีความกว้าง 200
มิลลิเมตร ความสูง 300 มิลลิเมตร และความหนา 6 มิลลิเมตรและใช้การเลื่อนปรับขนาดมุมฮอปเปอร์ (  ) และ
ขนาดช่องปล่อย (D) ตามต้องการ คือ 2 และ 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด (d)

109

ในการทดลองจะเริ่มจากการปรับขนาดมุมฮอปเปอร์และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ แล้วจัดเรียงอนุภาค
วัสดุเม็ดทั้งหมดลงในฮอปเปอร์ให้อยู่ในสภาวะเริ่มต้นก่อนการทดลอง แล้วทาการปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลตกอย่าง
อิสระพร้อมบันทึกภาพวีดีโอ

1ก)

1ข)

รูปที่ 1 ระบบการทดลอง 1ก) แผนภาพระบบการทดลอง โดย d คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด D คือ
ขนาดช่องปล่อย ฮอปเปอร์ และ  คือขนาดมุมฮอปเปอร์ 1ข) ตัวอย่างสภาวะเริ่มต้นก่อนการทดลอง
จากนั้นเตรียมการทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นนาไปวางบนเครื่องสั่นแนวดิ่งและสั่นระบบด้วยค่าความเร่งไร้มิติ
(The dimensionless vibration acceleration:  ) ในช่วง 0.011g ≤  ≤ 0.307g จานวน 5 ค่า เวลาที่ใช้ในการ
สั่นวัสดุเม็ดคือ 10 นาที หรือ 600 วินาที ทาการทดลองจนครบทุกขนาดมุม ฮอปเปอร์และขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์พร้อมทดลองซ้ากรณีละ 3 ครั้ง โดยเครื่องสั่นแนวดิ่งนี้อาศัยหลักการทางานคือเป็นการสั่นสะเทือนทางกล
ที่ใช้ลูกเบี้ยวเป็นตัวบังคับให้ระบบที่การสั่นในรูปแบบคลื่นของซายน์ดังสมการที่ (1) โดยที่ค่าแอมพลิจูดคงที่เท่ากับ
5 มิลลิเมตร
y(t) = Asin(2ft) = Asin(t)

(1)

เมื่อ A คือแอมพลิจูดในการสั่น (เมตร) f คือความถี่ในการสั่น (รอบต่อวินาที)  คือความเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อ
วินาที) และ t คือเวลาที่ใช้ในการสั่น ทั้งนี้ค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นเป็นปริมาณที่มีตัวแปรสาคัญคือ ความถี่ใน
การสั่นและแอมพลิจูดในการสั่น (Hunt et al., 1999) มีความสัมพันธ์ดังสมการที่ (2)

A(2f) 2 A2
=
=
g
g
เมื่อ g คือ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 9.81 เมตรต่อวินาที2

(2)
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เมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลออกจากฮอปเปอร์ วัสดุเม็ดอาจเกิดการไหลออกหมดหรือเกิดการอุดตันขึ้น
(Clogging) และเมื่อทาการสั่นแนวดิ่งแก่ระบบ อนุภาควัสดุเม็ดจะเกิดการสั่นขึ้นลงร่วมด้วย จะนับการเคลื่อนที่ขึ้น
และลงเป็น 1 รอบ จะแปรผลในรูปของอัตราส่วนการติดขัด (Jamming ratio) ซึ่งคานวณจากจานวนรอบการสั่นที่
เกิดการติดขัดต่อจานวนรอบการสั่นทั้งหมดจนวัสดุเม็ดไหลออกหมด ดังนั้นอัตราส่วนการติดขัดจึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0
ถึง 1 ซึ่ง 0 หมายถึง วัสดุเม็ดไม่เกิดการติดขัดทุกรอบการสั่นและ 1 หมายถึง วัสดุเม็ดเกิดการติดขัดทุกรอบการสั่น
ในกรณีที่ปล่อยให้วัสดุเม็ ดไหลตกอย่างอิสระกาหนดให้หากวั สดุเม็ดสามารถไหลออกได้โดยไม่เกิดการอุดตัน ค่า
อัตราส่วนการติดขัดจะเท่ากับ 0 และหากไหลแล้วเกิดการอุดตัน อัตราส่วนการติดขัดจะมีค่าคือ 1 จากนั้นทาการ
หาเวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมด รวมทั้ง อัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate) ซึ่งคืออัตราส่วนของมวล
ต่อเวลาที่ใช้ในการไหลออกหมด สาหรับกรณีที่วัสดุเม็ดเกิดการอุดตัน เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดจะใช้เวลาที่
สังเกตสู งสุด แทนนั่ น คื อ 600

วิ นาที จากนั้น น าผลที่ ไ ด้ม าเขีย นในรู ป ของกราฟความสั ม พัน ธ์ แ ละวิ เ คราะห์

เปรียบเทียบกันต่อไป
ผลการวิจัย
เมื่อทาการปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออกจากฮอปเปอร์ทุกกรณีจนกระทั่งเกิดการไหลออกหมดหรือในกรณีที่มี
การอุดตัน เกิดขึ้นเป็นเวลานานสูงสุด 600 วินาที ด้วยการปล่อยให้ตกอย่างอิสระและความเร่งไร้มิติทั้งหมด 5 ค่า
และขนาดมุมฮอปเปอร์ 5 ค่า ผลการศึกษาอัตราส่วนการติดขัด เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมด และอัตราการไหล
เชิงมวล มีดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 อัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและขนาดมุมฮอปเปอร์
ที่อัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 3
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จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลตกอย่างอิสระหรือสั่นด้วยค่าความเร่งไร้มิติ 0.011g
อัตราส่วนการติดขัดมีค่าประมาณ 1 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ คือมีการติดขัดเกือบทั้งหมดในทุกรอบการสั่น เมื่อสั่น
โดยใช้ค่าความเร่งไร้มิติมากขึ้นที่มุมฮอปเปอร์เดียวกันพบว่าทาให้อัตราส่วนการติดขัดลดลง และภายใต้การสั่นด้วย
ด้วยค่าความเร่งไร้มิติที่เท่ากัน แต่เปลี่ยนขนาดมุมฮอปเปอร์ในช่วง 10 ถึง 50 องศาแล้วพบว่า เมื่อใช้ความเร่งไร้มิติ
ค่าตั้งแต่ 0.049g เป็นต้นไป ขนาดมุมฮอปเปอร์ยิ่งมากจะมีผลทาให้อัตราส่วนการติดขัดยิ่งลดลงตาม ดังนั้นการเพิ่ม
ขนาดมุมฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งนั้นทาให้อัตราส่วนการติดขัดลดลงได้

รูปที่ 3 เวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดและขนาดมุมฮอปเปอร์ภายใต้การสั่นด้วยความเร่งไร้มติ ิ 0.011g
จากรูปที่ 3 แสดงว่าเมื่อสั่นระบบด้วยค่าความเร่งไร้มิติ 0.011g ที่ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 2 เท่า
ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ที่มุมฮอปเปอร์เท่ากับ 10 องศา เวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดจะมี
ค่าสูงที่สุดคือ 35 วินาที เมื่อมุมฮอปเปอร์เพิ่มขึ้น เวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดจะลดลงตาม ต่อมาเมื่อขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด การเพิ่มมุมฮอปเปอร์ทาให้เวลาที่
วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดลดลงเช่นกัน โดยเวลาที่วัสดุใช้ในการไหลออกหมดที่ช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 3 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดและมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 10 องศาน้อยกว่าที่ช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 2 เท่าของเส้น
ผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดและมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 50 องศา อีกทั้งเวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดน้อยที่สุดคือ
เมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดและมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 40 และ 50 องศา จึง
กล่าวได้ว่าการเพิ่มขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์และมุมฮอปเปอร์ทาให้เวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดลดลงได้

112

รูปที่ 4 อัตราการไหลเชิงมวลและขนาดมุมฮอปเปอร์ที่อัตราส่วนขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเท่ากับ 2
จากรูปที่ 4 แสดงว่าเมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลตกอย่างอิสระทุกขนาดมุมฮอปเปอร์หรือสั่นด้วยค่าความเร่ง
ไร้มิติ 0.011g อัตราการไหลเชิงมวลมีค่าน้อยมากคือเข้าใกล้ค่าศูนย์ ต่อมาเมื่อเพิ่มค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นเป็น
0.049g ถึง 0.307g พบว่ามีผลทาให้อัตราการไหลเชิงมวลมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ก็มีผล
ทาให้อัตราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งนั้น
ทาให้อัตราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ้นตาม

รูปที่ 5 ตัวอย่างการเรียงตัวขัดกันของวัสดุเม็ดเป็นรูปโค้งคว่าที่เรียกว่า “การขัดตัวกัน”
ณ บริเวณช่องปล่อยฮอปเปอร์เมื่อเกิดการติดขัด
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สาหรับการติดขัดของวัสดุเม็ดนั้น ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาควัสดุเม็ดเรียงตัวขัดกัน (Arching)
ที่บริเวณช่องปล่อยฮอปเปอร์ โดยวัสดุเม็ดจะเรียงตัวชิดกันเป็นรูปโค้งคว่า ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยเป็นสภาวะที่วัสดุ
เม็ดอยู่นิ่งเพื่อรักษาสภาพสมดุลของระบบให้วัสดุเม็ดอยู่นิ่งได้และไม่ไหลออกจากฮอปเปอร์
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่ม ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง พบว่า
นอกเหนือจากการเพิ่มขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ การเพิ่มขนาดมุม ฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่ง
มีทาให้อัตราส่วนการติดขัดลดลง เวลาที่วัสดุเม็ดใช้ในการไหลออกหมดน้อยลง และอัตราการไหลเชิงมวลเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งหมดนี้คาดว่าอาจเป็นเพราะการสั่นระบบในแนวดิ่งนี้เป็นการให้พลังงานกระตุ้นแก่ระบบ ช่วยลดโอกาส
ในการเกิดการติดขัดและสลายอนุภาคที่เรียงตัวขัดกัน (Mankoc et al., 2009) อันมีปัจจัยมาจากผิววัสดุที่มี
ความเสียดทาน สาหรับการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์นั้นมีผลทาให้การติดขัดลดลง เป็นผลมาจากเมื่อมุมฮอปเปอร์มาก
ขึ้น สัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้งและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างอนุภาควัสดุเม็ดด้วยกันและระหว่าง
วัสดุเม็ดกับผนังฮอปเปอร์จะมีค่าน้อย ทาให้แรงเสียดทานน้อย แรงที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ไหลวนภายในฮอปเปอร์
มาก วัสดุเม็ดจึงไหลออกได้ดีขึ้น และทาให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดมากขึ้นตาม (Zhou et al., 2002)
ส่วนการที่อัตราการไหลเชิงมวลที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดได้จาก 2 ปัจจัยร่วมกันคือมวลวัสดุเม็ดที่ไหลออกนั้นเพิ่มขึ้นหรือ
เวลาที่ใช้ในการไหลออกนั้นลดลง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่น่าจะลดการติดขัดได้มากที่สุดคือการเพิ่มขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ รองลงมาคือการสั่นในแนวดิ่ง และมุมฮอปเปอร์ส่งผลน้อยที่สุด นอกจากนี้ To และคณะ (2001) และ
Mankoc และคณะ (2009) ได้ทาการศึกษาถึงความน่าจะเป็นของการติดขัด (Jamming probability) ซึ่งคานวณ
จากจานวนครั้งที่เกิดการติดขัดต่อจานวนครั้งที่ทาการทดลองทั้งหมด โดยพบว่า เมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลออกแบบ
ตกอิสระและสั่นระบบในแนวดิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นของการติดขัด และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์
เป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล ดังนั้นอาจอัตราส่วนการติดขัดและความน่าจะเป็นของการติดขัด น่าจะมีความสัมพันธ์
ต่อกัน สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
การติดขัดและความน่าจะเป็นของการติดขัด เวลาที่วัสดุเม็ดเกิดการอุดตัน และรูปแบบการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด
เพื่ออธิบายการติดขัดของระบบนี้ให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้นต่อไป นอกจากนี้อาจศึกษาผลของการสั่นแนวนอนต่อ
การติดขัดของวัสดุเม็ด หรือเลือกใช้ค่าแอมพลิจูดในการสั่นหลายค่าและกาหนดให้ความถี่ในการสั่นคงที่ แล้ว
เปรียบเทียบผลการติดขัดของวัสดุเม็ดกับการกาหนดให้แอมพลิจูดในการสั่นคงทีแ่ ต่ความถี่ในการสั่นหลายค่า
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่ม ต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง พบว่า
อัตราส่วนการติดขั ดจะลดลงเมื่อใช้ข นาดมุมฮอปเปอร์ ที่ค่าเพิ่มขึ้นและค่า ความเร่งไร้มิติที่ใ ช้ในการสั่นเพิ่มขึ้ น
สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดลดลงและอัตราการไหลเชิงมวลของวัสดุเม็ดจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดมุม
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ฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้มิติ ที่ใช้ในการสั่นเพิ่มขึ้น กลไกที่อาจทาให้การสั่นช่วยในการไหลของวัสดุเม็ดคือลด
โอกาสของการรวมตัวกันของวัสดุเม็ ดแล้วไปอุดกั้นการไหลและสลายอนุ ภาคที่เรียงตัว ส่ว นการเพิ่มขนาดมุ ม
ฮอปเปอร์นั้นทาให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้งและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างอนุภาควัสดุเม็ด
ด้วยกันและระหว่างวัสดุเม็ดกับผนังฮอปเปอร์มีค่าน้อย ทาให้แรงเสียดทานเกิดขึ้นน้อย แรงที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่
ไหลวนภายในฮอปเปอร์มาก วัสดุเม็ดจึงไหลออกได้ดีขึ้น และทาให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดมากขึ้นตาม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้ การสัน่ แนวดิ่ง ในฮอปเปอร์ รูปลิ่ม 2
มิติ วัสดุเม็ดที่ใช้ ในการทดลองคือกลุม่ ของอนุภาคทรงกระบอก ทามาจากไม้ เนื ้อแข็ง ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
10 มิลลิเมตร ความยาว 6 เซนติเมตร ผิวมีลกั ษณะเรี ยบและแห้ ง และมีจานวน 350 อนุภาค วัสดุเม็ดจะถูก
นามาจัดเรี ยงแบบสุม่ ลงในฮอปเปอร์ ที่มีขนาดมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 10 – 50 องศา และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์
เป็ น 2 - 6 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด จากนันวั
้ สดุเม็ดจะถูกปล่อยให้ ไหลออกจากฮอปเปอร์
แบบตกอย่างอิสระ และสัน่ ทังระบบในแนวดิ
้
่งโดยใช้ ค่าความเร่ งไร้ มิติ 5 ค่าในช่วง 0.011g – 0.307g ซึ่งจะ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามค่าความถี่ในการสัน่ โดยแอมพลิจูดในการสัน่ คงที่เท่ากับ 5 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่า
เมื่อค่าความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งและขนาดมุมฮอปเปอร์ ยิ่งมีค่ามาก อัตราส่วนการติดขัดและเวลาที่วสั ดุ
เม็ดใช้ ในการไหลออกหมดจะน้ อยลงและทาให้ อตั ราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ ้น ส่วนการจัดเรี ยงตัวของอนุภาคเมื่อ
วัสดุเม็ดเกิดการขัดตัวกันนัน้ สังเกตได้ ว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ กว้ างและมุมฮอปเปอร์ น้อยจะยิ่งทาให้
จานวนอนุภาคที่เรี ยงตัวขัดกันเพิ่มขึ ้นและแนวการโค้ งตัวมาก อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างมุมฮอป
เปอร์ และค่าความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งกับเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน
คาสาคัญ : วัสดุเม็ด, การติดขัด, ฮอปเปอร์ , การสัน่ แนวดิง่
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Abstract
This study aims to investigate the jamming of granular material under vertical vibration in 2Dimensional wedge-shape hopper. Granular material used in the experiment was the group of
cylindrical particles made from hardwood 10 mm in diameter and 6 mm in length with smooth and
dry surface and there are 350 particles. Granular material was randomly placed inside the hopper at
10 – 50 degrees of hopper angle and 2 – 6 times of the hopper opening size larger than the granular
material’s diameter. Then, the granular material was launched to freely flow and global vertically
vibrate with 5 values of dimensionless vibration acceleration ranged from 0.011g – 0.307g which
changed according to the frequency of vibration and the amplitude of the vibration was constant at 5
mm. The result has illustrated that the more dimensionless vertical vibration acceleration and hopper
angle, the less jamming ratio and hopper emptying time and this led to the mass flow rate increase.
In addition, the arrangement pattern of particles when granular material’s arching occurred was
observed that the more hopper opening size and the less hopper angle, the more number of arching
particles and also the more in curve. Nevertheless, it cannot be found the correlation of hopper angle
size and dimensionless vertical vibration acceleration value with clogging time of granular material.
Keywords: Granular materials, Jamming, Hopper, Vertical vibration
บทนา
วัสดุเม็ด (Granular material) คือกลุ่มของอนุภาคของแข็ง จานวนมากที่ช่องว่างระหว่างอนุภาค
สามารถแทรกด้ วยของไหล เช่น น ้าหรื ออากาศ (Cambou et al., 2009) ลักษณะอนุภาคของวัสดุเม็ดจะมีรูปร่ าง
เป็ นเม็ดกลม รี หลายเหลี่ยมมุม หรื อมีอตั ราส่วนด้ านกว้ างต่อด้ านยาวที่ต่างกันก็ได้ เกณฑ์ในการจาแนกขนาด
ของวัสดุเม็ด คือ มีขนาดมากกว่า 100 ไมครอน และสามารถทาการหาตัวแทนได้ คือไม่วา่ จะสุม่ บริ เวณที่ใดมา ก็
จะเป็ นเนื ้อวัสดุเดียวกัน ยังไม่เป็ นโครงสร้ างซึ่งประกอบไปด้ วยหลายวัสดุ (Rao & Nott, 2008; Herminghaus,
2013) วัสดุเม็ ดมีค วามน่า สนใจอย่า งยิ่ง เนื่ องจากมีคุณ สมบัติพิ เศษ สามารถแสดงพฤติ กรรมเป็ นของแข็ ง
ของเหลว หรื อก๊ าซก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะ (Andreotti et al., 2013) เช่น เกิดการการแยกตัว (Segregation) การ
หมุนวน (Convection) การติดขัด (Jamming) การขัดตัวกัน (Arching) และการกองตัว (Heaping) เป็ นต้ น เรา
สามารถพบวัสดุเม็ดได้ ทวั่ ไปในธรรมชาติ เช่น ข้ าว ทราย หิน และธัญพืชต่าง ๆ และวัสดุเม็ดยังถูกนามาใช้ เป็ น
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอย่างกว้ างขวาง เช่น อุตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตร เหมืองแร่ ก่อสร้ าง และ

117

การผลิตพลังงาน ซึ่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็ นการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และการปล่อย
คุณสมบัติของวัสดุเม็ดล้ วนมีผลทังสิ
้ ้น (Shirsath et al., 2015) ทังนี
้ ้ฮอปเปอร์ ได้ ถกู นามาใช้ ในการจัดเก็บและ
ปล่อยวัสดุเม็ ด อัตราการไหลออกจากฮอปเปอร์ เป็ นหัวข้ อ สาคัญ มากสาหรั บ ภาคอุต สาหกรรม มีตัวแปร
มากมายที่ควบคุมอัตราการไหล เช่น ความกว้ างของช่องปล่อยวัสดุ มุมของผนังฮอปเปอร์ และขนาดของวัสดุ
เม็ด เป็ นต้ น การติดขัดเป็ นหนึ่งในปั ญหาหลักที่พบในการใช้ ฮอปเปอร์ (Cheng, 2012) ซึ่งที่ผ่านมาได้ มีผ้ ู
พยายามแก้ ไขปั ญหา โดยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงเค้ น ความเร็ วแต่ละบริ เวณ และอัตราการไหลออกจากฮ
อปเปอร์ โดยไม่มีการสัน่ อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่พบว่าการสัน่ สามารถปรับปรุงให้ การไหลของวัสดุเม็ดดีขึ ้นได้
ไม่วา่ จะเป็ นการสัน่ เฉพาะที่หรื อทังระบบ
้
(Mankoc et al., 2009) แต่การศึกษาโดยใช้ การสัน่ ยังคงมีน้อย ยังไม่มี
การให้ ข้อมูลที่แน่ชดั และอธิบายได้ อย่างครอบคลุม จึงทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเรื่ องมุมของ
ผนังฮอปเปอร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้ การสัน่
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ในงานวิจยั นี ้จึงทาการทดลองเพื่อศึกษาการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้ การสัน่
แนวดิ่งในฮอปเปอร์ รูปลิม่ 2 มิติ โดยใช้ ค่าความเร่ งไร้ มิติหลายค่าและมุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ มีขนาดน้ อยกว่ามุมกอง
ของวัสดุเม็ด โดยงานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของสาขาการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้ นของฟิ สกิ ส์ในวัสดุเม็ด (Nonlinear
analysis of granular physics) ซึง่ ในประเทศไทยมีผ้ ทู ี่สนใจและศึกษาในสาขานี ้ค่อนข้ างน้ อย ผู้วิจยั คาดหวังว่า
งานวิจัยนี ้จะสนับสนุนและสร้ างองค์ความรู้ ใหม่แก่สาขานี ้ อีกทัง้ หวังว่าจะสามารถนาไปประยุกต์ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 แผนภาพระบบการทดลองที่ประกอบด้ วยฮอปเปอร์ และวัสดุเม็ดที่ถกู นาไปสัน่ ในแนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้
มิติหลายค่า โดย d คือขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด D คือ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ และ 
คือ ขนาดมุมฮอปเปอร์
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1. การเตรียมวัสดุทดลอง
อนุภาคทรงกระบอกของวัสดุเ ม็ดที่ใช้ ในการทดลองทามาจากไม้ เนื ้อแข็ง มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ
0.414 kg/m3 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง (d)10 มิลลิเมตร แต่ละชิ ้นมีความยาว 6 เซนติเมตร ผิวของวัสดุเม็ดเรี ยบ
และแห้ ง มีสมั ประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวไม้ เท่ากับ 0.254 ± 0.076 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง
ผิวไม้ และอะคริ ลกิ เท่ากับ 0.341± 0.006 และมีจานวน 350 อนุภาค
2. การออกแบบฮอปเปอร์
ภาชนะที่ใช้ ในการบรรจุวสั ดุเม็ดคือฮอปเปอร์ รูปลิ่มเพื่อให้ เหมาะสมกับการทดลองการติดขัดใน 2 มิติ
และวัสดุเ ม็ ด เกิ ด การไหลแบบวัสดุไหลออกทัง้ หมดหรื อ วัสดุที่ อ ยู่ใ นฮอปเปอร์ จ ะเคลื่อ นที่ ไปทัง้ หมดทุก ๆ
ตาแหน่งตลอดพื ้นที่หน้ าตัด ไม่เกิดบริ เวณที่มีวสั ดุเม็ดตกค้ าง ทังนี
้ ้ฮอปเปอร์ ที่ใช้ ทามาจากแผ่นอะคริ ลิกใสหนา
5 มิลลิเมตร ในส่วนของส่วนบนรู ปทรงกระบอกจะมีขนาดคงที่ คือ มีความกว้ าง 200 มิลลิเมตร ความสูง 300
มิลลิเมตร และความหนา 6 มิลลิเมตรและใช้ การเลือ่ นปรับขนาดมุมฮอปเปอร์ (θ) และขนาดช่องปล่อย (D) ตาม
ต้ องการ คือ 2, 3, 4, 5 และ 6 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด
3. การหาค่ ามุมกองวัสดุ
2(ก)

2(ข)

θr

θr

ภาพที่ 2 แสดงภาพตัวอย่างการหามุมกองของวัสดุเม็ดด้ วยวิธีกาหนดขนาดฐาน 2(ก) เตรี ยมการทดลอง
โดยนาวัสดุเม็ดมาเรี ยงซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้ 2(ข)  คือ มุมกองของวัสดุเม็ด
r

การออกแบบฮอปเปอร์ หนึง่ ในปั จจัยที่นามาพิจารณาประกอบคือขนาดมุมกองของวัสดุเม็ด เนื่องจาก
ในเบื ้องต้ นแล้ วต้ องแบบให้ มุมฮอปเปอร์ กบั แนวแกนนอนที่ใช้ มี ขนาดมากกว่ามุมกองของวัสดุที่บรรจุ เพื่อให้
ไม่ให้ มีวสั ดุเม็ดคงค้ างอยู่ในฮอปเปอร์ โดยมุมกองวัสดุสามารถใช้ บ่งชี ้ความสามารถในการไหลของวัสดุเม็ดได้
ในงานวิจัยนีจ้ ึงกาหนดขนาดมุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ ให้ น้อยกว่า ค่ามุมกองวัสดุ เพื่อให้ เกิ ดการติดขัดขึ ้น ดังนัน้ จึง
ทดลองหาค่ามุมกองวัสดุ โดยมีขนตอนคื
ั้
อนาวัสดุเม็ดมาเรี ยงซ้ อนกันบนแผ่นฐานรูปทรงที่เหลีย่ มที่มีขนาดความ
กว้ าง 200, 210 และ 240 มิลลิเมตร เรี ยงให้ เป็ นแนวเดียวกันโดยใช้ แผ่นอะคริ ลกิ เป็ นแนวกันในแนวดิ
้
่งทัง้
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สองข้ าง เรี ยงวัสดุเม็ดแถวแรกแล้ วยึดวัสดุเม็ดอนุภาคที่อยูด่ ้ านซ้ ายสุดและขวาสุดให้ แน่นเพื่อแทนการ
กาหนดขนาดฐาน จากนันเรี
้ ยงวัสดุเม็ดเป็ นแนวตรงกันให้ ได้ ความสูง 18 ชัน้ แล้ วทาการเลื่อนแผ่นอะคริ ลิกที่กนั ้
ทังสองข้
้
างออกเพื่อให้ วสั ดุเม็ดเคลือ่ นที่ไหลตกอย่างอิสระ แล้ วคานวณหาค่ามุมกองวัสดุ (  ) จากสมการ
r

r

 tan1

2  Hc  Hp 
Dp

(1)

เมื่อ Hc คือ ความสูงของยอดวัสดุจากพืน้ Hp คือ ความสูงของแท่นรอง Hc -Hpคือ ความสูงของกองวัสดุ และ Dp
คือ เส้ นผ่านศูนย์กลางวงกลมของกองวัสดุ ตัวอย่างการหามุมกองแสดงได้ ดงั ภาพที่ 2 จากการทดลองได้ ค่ามุม
กองวัสดุเท่ากับ 55.417 ± 0.756 องศา ดังนันจึ
้ งกาหนดขนาดมุมฮอปเปอร์ ที่ทดลองเป็ น 10, 20, 30, 40 และ
50 องศากับแนวแกนนอน
4. การทดลอง
ในการทดลองจะเริ่ มจากการปรั บ ขนาดมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ แล้ วจัด เรี ย ง
อนุภาควัสดุเม็ดทังหมดลงในฮอปเปอร์
้
ให้ อยูใ่ นสภาวะเริ่ มต้ นก่อนการทดลอง แล้ วทาการปล่อยให้ วสั ดุเม็ดไหล
ตกอย่างอิสระพร้ อมบันทึกภาพวีดีโอ จากนันเตรี
้ ยมการทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็ น นาไปวางบนเครื่ องสัน่
แนวดิ่งและสัน่ ระบบด้ วยค่าความเร่ งไร้ มิติ (  ) ในช่วง 0.1 ≤  ≤ 3.00 จานวน 5 ค่า เวลาที่ใช้ ในการสัน่ วัสดุ
เม็ดคือ 10 นาที หรื อ 600 วินาที ทาการทดลองจนครบทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์
พร้ อมทดลองซ ้ากรณีละ 3 ครัง้ โดยเครื่ องสัน่ แนวดิ่งนี ้อาศัยหลักการทางานคือเป็ นการสัน่ สะเทือนทางกลที่ใช้
ลูกเบี ้ยวเป็ นตัวบังคับให้ ระบบที่การสัน่ ในรูปแบบคลืน่ ของซายน์ดงั สมการที่ 2 โดยที่ค่าแอมพลิจูดคงที่เท่ากับ 5
มิลลิเมตร
y(t) = Asin(2  ft) = Asin(  t)

(2)

เมื่อ A คือแอมพลิจดู ในการสัน่ (เมตร) f คือความถี่ในการสัน่ (รอบต่อวินาที)  คือความเร็ วเชิงมุม (เรเดียนต่อ
วินาที) และ t คือเวลาที่ใช้ ในการสัน่ ทังนี
้ ้ค่าความเร่งไร้ มิติเป็ นปริ มาณที่มีตวั แปรสาคัญคือ ความถี่ในการสัน่ และ
แอมพลิจดู ในการสัน่ (Hunt et al., 1999) มีความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 3



A(2f)2 A2

g
g

(3)
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เมื่อ g คือ ความเร่งโน้ มถ่วงของโลก กาหนดให้ มีคา่ เท่ากับ 9.81 เมตรต่อวินาที2
ในงานวิจยั ที่ผา่ นมาที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการสัน่ แนวดิ่งได้ ใช้ คา่ ความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งเป็ นตัวบ่ง
บอกปริ มาณการสัน่ ซึง่ เมื่อคานวณจากสูตรสมการที่ (3) ความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งจะไม่มีหน่วย อย่างไรก็
ตามในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยต้ องการสื่อถึงคุณสมบัติของความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งให้ เข้ าใจง่าย โดยทาการ
เปรี ยบเทียบเป็ นจานวนเท่าของค่าความเร่งโน้ มถ่วงของโลกจึงจะนาค่าความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งที่คานวณ
ได้ มาทาการหารด้ วยค่าความเร่ งโน้ มถ่วงของโลกที่เ ป็ นตัวเลขและคูณตัวความเร่ งโน้ มถ่วงของโลกซึ่งเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ g เพื่อ ให้ ค วามเร่ ง ไร้ มิ ติ ในการสั่น แนวดิ่ ง มี ค่าเท่าเดิ ม ยกตัว อย่า งเช่ น เมื่อ  = 0.110 =

0.110g 0.110g

= 0.011g สาหรับกรณีที่ไม่มีการสัน่ แนวดิ่ง ความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งจะมีค่าเท่ากับ
g
9.81
0.000 หรื อในที่นี ้เท่ากับ 0.000g เนื่องจากไม่มีการสัน่ หรื อให้ อยูภ่ ายใต้ สภาวะแรงโน้ มถ่วงของโลก
5. การแปลผล
เมื่อปล่อยให้ วสั ดุเม็ดไหลออกจากฮอปเปอร์ วัสดุเม็ดอาจเกิดการไหลออกหมด หรื อเกิดการอุดตันขึ ้น
และเมื่อทาการสัน่ แนวดิ่งแก่ระบบ อนุภาคจะเกิดการสัน่ ขึ ้นลงร่วมด้ วย จะนับการเคลื่อนที่ขึ ้นและลงเป็ น 1 รอบ
จะแปรผลในรูปของอัตราส่วนการติดขัด (Jamming Ratio) ซึง่ คานวณจากจานวนรอบการสัน่ ที่เกิดการติดขัดต่อ
จานวนรอบการสัน่ ทังหมดจนวั
้
สดุเม็ดไหลออกหมด ดังนันอั
้ ตราส่วนการติดขัดจึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่ง 0
หมายถึง วัสดุเม็ดไม่เกิดการติดขัดทุกรอบการสัน่ และ 1 หมายถึง วัสดุเม็ดเกิดการติดขัดทุกรอบการสัน่ ใน
กรณีที่ปล่อยให้ วสั ดุเม็ดไหลตกอย่างอิสระกาหนดให้ หากวัสดุเม็ดสามารถไหลออกได้ โดยไม่เกิดการอุดตัน ค่า
อัตราส่วนการติดขัดจะเท่ากับ 0 และหากไหลแล้ วเกิดการอุดตัน อัตราส่วนการติดขัดจะมีค่าคือ 1 นอกจากนี ้
บันทึกเวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ด (Hopper emptying time) เวลาที่เกิดการอุดตัน (Clogging
Time) ฟลักซ์มวล (Mass flux) หรื ออัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow rate) ซึ่งคืออัตราส่วนของมวลต่อเวลาที่
ใช้ ในการไหลออกหมด สาหรับกรณีที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน เวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดจะใช้ เวลาที่สงั เกต
สูงสุดแทนนัน่ คือ 600 วินาที และลักษณะการจัดเรี ยงตัวของอนุภาคเมื่อเกิดการขัดตัวกัน (Arching) จากนันน
้ า
ผลที่ได้ มาเขียนในรูปของกราฟความสัมพันธ์และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกันต่อไป
ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
เมื่อทาการปล่อยวัสดุเม็ดให้ ในออกจากฮอปเปอร์ ทกุ กรณีจนกระทัง่ เกิดการไหลออกหมดหรื อในกรณี
ที่มีการอุดตัน (Clogging) เกิดขึ ้นเป็ นเวลานานสูงสุด 600 วินาที ด้ วยการปล่อยให้ ตกอย่างอิสระและความเร่งไร้
มิติทงหมด
ั้
5 ค่า ขนาดมุมฮอปเปอร์ และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ อย่างละ 5 ค่า ผลการศึกษาอัตราส่วน
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การติดขัด เวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ด อัตราการไหลเชิงมวล การขัดตัวกันของวัสดุเม็ด และเวลา
ที่เกิดการอุดตันมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. อัตราส่ วนการติดขัด
ในการศึ ก ษาการติ ด ขัด ส่ว นใหญ่ ที่ ผ่ า นมาจะแปลผลในรู ป ของความน่า จะเป็ น ของการ ติ ด ขัด
(Jamming Prabability, J(d)) ซึ่งเป็ นอัตราส่วนของจานวนเหตุการณ์ที่เกิดการติดขัดต่อจานวนเหตุการณ์ที่ทา
การทดลองทังหมด
้
(To, Lai, & Pak, 2001) แต่เนื่องจากการหาค่านี ้จาเป็ นต้ องทาการทดลองซ ้าหลายครัง้ จึง
ต้ องใช้ เวลาอย่างมาก ดังนันจึ
้ งทาการแปลผลในรูปของอัตราส่วนการติดขัดที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพในการ
เกิ ดการติด ขัดในการปล่อยให้ วัสดุไหลออกแต่ละครั ง้ ในที่นีไ้ ด้ พิจารณาถึง ตัวแปรที่อาจมีผลต่ออัต ราส่ว น
การติดขัดอันได้ แก่ อัตราส่วนขนาดช่องปล่อยต่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ขนาดมุมฮอปเปอร์ และ
ค่าความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่ง ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทังสามตั
้
วมีผลต่ออัตราส่วนการติดขัดมีดงั นี ้

ภาพที่ 3 อัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและขนาดมุมฮอปเปอร์ ภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้
มิติเท่ากับ0.197g
จากภาพที่ 3 พบว่าภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้ วยความเร่ งไร้ มิติเท่ากับ 0.197g เมื่อช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ มีคา่ 2 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราส่วนการติดขัดมีค่าประมาณ 1 ซึ่งหมายถึง
มี ก ารติ ด ขัด เกื อ บทุก รอบที่ มี ก ารสั่น ทุก ขนาดมุม ฮอปเปอร์ เมื่ อ เพิ่ ม ขนาดช่ อ งปล่อ ยฮอปเปอร์ เ ป็ น 3 เท่ า
อัตราส่วนการติดขัดจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อขนาดมุมฮอปเปอร์ เพิ่มขึ ้น ต่อมาเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 4
เท่า อัตราส่วนการติดขัดจะลงลงเป็ น 0 ซึง่ หมายถึง ไม่มีการติดขัดเลยในการสัน่ แต่ละรอบเมื่อมุมฮอปเปอร์ มีค่า
อย่างน้ อย 30 องศา และที่ช่องปล่อยฮอปเปอร์ 5 และ 6 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราส่วน
การติดขัดมีคา่ เท่ากับ 0 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ แสดงให้ เห็นว่ายิ่งขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เพิ่มขึ ้น อัตราส่วน
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การติดขัดจะยิ่งลดลง โดยที่ ณ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เดียวกัน หากมุมฮอปเปอร์ มีขนาดยิ่งมากจะทาให้ มี
แนวโน้ มอัตราส่วนการติดขัดน้ อยกว่า และยังพบว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยกว้ างแต่ขนาดมุมฮอปเปอร์ น้อย จะมี
อัตราส่วนการติดขัดน้ อยกว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยแคบแต่ขนาดมุมฮอปเปอร์ มาก จึงอาจกล่าวได้ ว่าขนาดช่อง
ปล่อยที่มากมีอิทธิพลทาให้ ลดอัตราส่วนการติดขัดมากกว่าขนาดมุมของฮอปเปอร์ ที่มากขึ ้น
4(ข)

4(ก)

ภาพที่ 4 อัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ตอ่ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของวัสดุเม็ด 4(ก) ภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิง่ ด้ วยความเร่งไร้ มิตเิ ท่ากับ 0.049g 4(ข) ที่ขนาดมุม
ฮอปเปอร์ เท่ากับ 20 องศา
ต่อมาในภาพที่ 4(ก) พบว่าภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้ วยความเร่ งไร้ มิติเท่ากับ 0.049g ที่ขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ น้อยกว่า 5 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของวัสดุเม็ด มุมฮอปเปอร์ มีขนาดเพิ่มขึน้
อัตราส่วนการติดขัดจะค่อย ๆ ลดลง และเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ 5 เท่าเป็ นต้ นไป อัตราส่วนการติดขัดจะ
เป็ น 0 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ ส่วนภาพที่ 4(ข) พบว่าที่ขนาดมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 20 องศา เมื่อปล่อยให้ วสั ดุไหล
ตกอย่างอิสระอัตราส่วนการติดขัดจะมีคา่ เท่ากับ 1 ทุกขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ แต่เมื่อทาการสัน่ ระบบแนวดิ่ง
ด้ วยความเร่ งไร้ มิติค่าต่าง ๆ การใช้ ความเร่ งไร้ มิติที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ อตั ราส่วนการติดขัดค่อย ๆ ลดลง และเมื่อ
เพิ่มขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 5 เท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเป็ นต้ นไปร่ วมกับการสัน่ แล้ ว จะไม่
เกิดการติดขัดขึ ้นเลยในการสัน่ แต่ละครัง้ อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยแคบแต่ความเร่ งไร้ มิติมาก
จะมีอตั ราส่วนการติดขัดมากกว่าช่องปล่อยมากแต่ความเร่ งไร้ มิติน้อย นอกจากนี ้ยังสังเกตได้ ว่าลักษณะกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ตอ่ ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ดจะเป็ นแบบเอ็กซโพเนนเชียลเหมือนกันกราฟความน่าจะเป็ นของการติดขัดและอัตราส่วน
ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ตอ่ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดในหลาย ๆ การศึกษาที่ผา่ นมา
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ดังนันตั
้ วแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนการติดขัดมากที่สดุ คือ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ และการสัน่ แนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้ มิติช่วยให้ อตั ราส่วนการติดขัดลดลงได้ โดยที่ขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ วิกฤติที่ทาให้ ไม่เกิดการติดขัดขึ ้นเมื่อใช้ การสัน่ มากระตุ้นคือ 5 เท่าของเส้ นผ่าศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ด
2. เวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ด
5(ข)

5(ก)

ภาพที่ 5 แสดงเวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ตอ่ เส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของ วัสดุเม็ด 5(ก) ภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้ มิตเิ ท่ากับ 0.110g
5(ข) ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา
จากภาพที่ 5(ก) พบว่า ภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิ่ง ยิ่งขนาดมุมฮอปเปอร์ เพิ่มขึ ้น เวลาที่ใช้ ใน
การไหลออกหมดของวัสดุเ ม็ ด จะยิ่ ง น้ อ ยลง โดยที่ ณ อัต ราขนาดช่ อ งปล่อ ยฮอปเปอร์ ต่อ ขนาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ดน้ อยกว่า 4 เท่า เมื่อมุมฮอปเปอร์ มีขนาด 10 และ 20 องศา จะใช้ เวลาในการไหลออก
หมดมากกว่ามุมอื่น ๆ อย่างมาก แต่เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีคา่ 4 เท่าเป็ นต้ นไปแล้ วมุมฮอปเปอร์ ไม่มีผล
ต่อเวลาในการไหลออกหมดและใช้ เวลาน้ อยมากจนเข้ าใกล้ ค่า 0 ส่วนภาพที่ 5(ข) พบว่าเมื่อปล่อยให้ วสั ดุเม็ด
ไหลออกอย่างอิสระหากอัตราส่วนช่องปล่อยฮอปเปอร์ ต่อเส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดน้ อยกว่า 3 เท่า จะใช้
เวลานานกว่า 600 วินาที และหากขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ อยูใ่ นช่อง 3 - 6 เท่า เวลาที่ใช้ จะค่อย ๆ ลดลงแบบ
เอกซ์ โพเนนเชียลจนในที่สดุ เวลาเข้ าใกล้ 0 ในขณะที่หากใช้ การสัน่ แนวดิ่งเข้ ามา ในกรณีที่ขนาดช่องปล่อย
ฮอปเปอร์ แคบมากประมาณ 2 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด ต้ องใช้ ความเร่ งไร้ มิติที่มีค่าอย่ างน้ อย
0.110g จึงจะมีทาให้ เวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดลดลง ส่วนในช่องปล่อยขนาดอื่น ๆ การสัน่ โดยใช้ ความเร่ งไร้
มิติจะทาให้ เวลาที่ใช้ ในการไหลออกหมดลดลงอย่างรวดเร็ ว ยิ่งขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ มาก ใช้ ความเร่ งไร้ มิติ
ค่าน้ อยหรื อมากก็ใช้ เวลาในการไหลออกหมดไม่ตา่ งกัน

124

ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ และค่าความเร่งไร้ มิติการสัน่ แนวดิ่งสามารถช่วยให้ เวลาที่ใช้ ในการ
ไหลออกหมดลดลงได้ โดยเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีขนาดเล็กจะมีค่าขนาดมุมฮอปเปอร์ และค่าความเร่ งไร้ มิติ
การสัน่ แนวดิ่งที่มากพอค่าหนึง่ ทาให้ เวลาในการไหลออกหมดเริ่ มลดลงได้
3. อัตราการไหลเชิงมวล
6(ก)

6(ข)

ภาพที่ 6 อัตราการไหลเชิงมวลและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ ตอ่ เส้ นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด
6(ก) ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์ เท่ากับ 30 องศา 6(ข) ภายใต้ การสัน่ ระบบในแนวดิง่ ด้ วยความเร่งไร้ มิติ
เท่ากับ 0.011g
จากภาพที่ 6(ก) พบว่าอัตราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ ้นตามขนาดมุมฮอปเปอร์ แบบเอกซ์โพเนนเชียล โดย
จะมีการเพิ่มอย่างรวดเร็ วที่ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ เป็ น 3-6 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดในทุก
ขนาดมุมฮอปเปอร์ และคาดว่าจะมีแนวโน้ ม คงที่แม้ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ จะเพิ่มขึ ้น ส่วนภาพ 6(ข) พบว่า
การสัน่ แนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้ มิติทาให้ อตั ราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ ้นกว่าการปล่อยให้ ไหลออกจากฮอปเปอร์ แบบ
ตกอิสระอย่างชัดเจน โดยเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ อยู่ในช่วง 2-4 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด ยิ่ง
ความเร่ งไร้ มิติมาก อัตราการไหลเชิงมวลจะมากตาม ส่วนเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ มากกว่า 4 เท่าเป็ นต้ นไป
ความเร่งไร้ มิติคา่ ต่าง ๆ ให้ ผลอัตราการไหลเชิงมวลไม่ตา่ งกัน โดยสุดท้ ายแล้ วเมื่อช่องปล่อยฮอปมากกว่า 6 เท่า
เป็ นต้ น ไป น่าจะมี แน้ วโน้ มอัต ราการไหลเชิ งมวลคงที่ทงั ้ การไหลออกแบบตกอิสระและการสั่นแนวดิ่งด้ ว ย
ความเร่งไร้ มิติ แต่การสัน่ แนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้ มิติจะมีคา่ มากกว่าการการไหลออกแบบตกอิสระเล็กน้ อย
ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่าการสัน่ แนวดิ่งด้ วยความเร่ งไร้ มิติและการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ ทาให้ เพิ่มอัตราการ
ไหลเชิงมวลได้ แต่การปล่อยให้ ตกอย่างอิสระมีแนวโน้ มคงที่เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ มีค่าเป็ น 6 เท่าของ
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของวัสดุเม็ดเป็ นต้ นไป เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Cheng (2012) พบว่า
แตกต่างกันโดย Cheng ได้ ทดลองการปล่อยวัสดุเม็ดให้ ไหลออกจากฮอปเปอร์ แบบตกอิสระโดยเปลีย่ นขนาด
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มุมฮอปเปอร์ พบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลและช่องปล่อยฮอปเปอร์ เมื่อมีขนาดมุมฮอปเปอร์
ต่าง ๆ เป็ นปฏิภาคตรงต่อกัน รวมทังเวลาที
้
่วสั ดุเม็ดใช้ ในการไหลออกหมดด้ วย แต่ในการศึกษานี ้ค้ นพบว่ามี
ความสัมพันธ์ แบบเอกซ์โพเนนเชียล ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะวัสดุที่ใช้ ในการศึกษาต่างชนิดกัน ใช้ การทดลองนี ้วัสดุ
เม็ดที่ใช้ ผิวมีความหยามากกว่าและมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ามาก
4. การขัดตัวกันของวัสดุเม็ด
7(ก) 10˚, D/d=2

7(ข) 10˚, D/d=3

7(ค) 50˚, D/d=2

7(ง) 50˚, D/d=3

ภาพที่ 7 ลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด ภายใต้ การสัน่ แนวดิ่งด้ วยความเร่งไร้ มิติเท่ากับ 0.110g
จากการสังเกตการไหลออกจากฮอปเปอร์ ของวัสดุเม็ดภายใต้ การสัน่ สะเทือนแนวดิ่งพบว่าเมื่ออนุภาค
มีการจัดเรี ยงตัวแบบขัดตัวกันเป็ นรู ปโค้ งคว่าจะทาให้ เกิดการติดขัดขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ Nowak
et al. (1998) ที่ได้ อธิบายว่าการขัดตัวกันนี ้เป็ นกลไกทาให้ ระบบอยู่ในสมดุล อยู่นิ่งได้ โดยไม่ไหลออกจากฮอป
เปอร์ โดยเป็ นการตอบสนองจากการส่งต่อของแรงเค้ น แล้ วมีผลทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเชิงปริ มาตร
(O’Hern et al., 2001) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ พบว่าจานวนอนุภาคที่เรี ยงขัดตัวกัน
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เพิ่มขึ ้นตามขนาดของช่องปล่อยฮอปเปอร์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ To et al. (2001) อีกทังยั
้ งค้ นพบว่าขนาด
มุมฮอปเปอร์ มีผลต่อลักษณะการขัดตัวกันอย่างชัดเจน ยิ่งขนาดของมุมฮอปเปอร์ มากจานวนอนุภาคที่ขดั ตัวกัน
จะน้ อยกว่า ทาให้ แนวการโค้ งน้ อยกว่าตาม อีกทังลั
้ กษณะการขัดตัวกันที่เกิดขึ ้นไม่พบความสัมพันธ์กบั เวลาและ
ปริ มาณวัสดุเม็ดที่คงค้ าง ส่วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและมีความผันแปรสูง แสดงได้ ดงั
ภาพที่ 7
สาหรับการสัน่ แนวดิ่งเป็ นการให้ พลังงานกระตุ้นแก่ระบบจึงทาให้ การขัดตัวกันของวัสดุเม็ดลดลงและ
เกิดการติดขัดลดลงตาม ซึ่งกลไกของการสัน่ แนวดิ่งที่ช่วยลดการติดขัดนันน่
้ าจะเป็ นไปตามที่ Mankoc et al.
(2009) ได้ กล่าวไว้ คือประกอบไปด้ วย 2 กลไก ได้ แก่ หนึ่ง การสัน่ ลดความน่าจะเป็ นของการเกิดการรวมตัวกัน
ของวัสดุเม็ดหรื อขัดตัวกันแล้ วไปอุดตันการไหล และ สอง การสัน่ จะสลายการขัดตัวกันของวัสดุเม็ดที่เกิดขึ ้นแล้ ว
5. เวลาที่เกิดการอุดตัน
การอุดตันเป็ นผลมากจากการเกิด การติดขัดในบริ เวณต่าง ๆ มากเกินไป (Thomas & Durian, 2013)
อย่างไรก็ตามในการศึกษาที่ผา่ นมาไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดมุมฮอปเปอร์ รวมทังค่
้ าความเร่ งไร้
มิติในการสัน่ แนวดิ่งกับเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการทดลองในหัวข้ อนี ้ สาหรับผลการศึกษา
พบว่าการอุดตันจะเกิดทุกครัง้ เฉพาะในกรณีที่ขนาดช่องปล่อยเท่ากับ 2 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ดและภายใต้ การสัน่ แนวดิง่ ด้ วยความเร่งไร้ มิติไม่เกิน 0.049g ดังนันในที
้ ่นี ้จะพิจารณาการอุดตันในกรณีที่
กล่าวมาข้ างต้ นเท่านัน้ โดยผลการทดลองพบว่าเมื่อปล่อยให้ วสั ดุเม็ดตกอย่างอิสระหรื อไม่มีการสัน่ เวลาที่วสั ดุ
เม็ดเกิดการอุดตันมีคา่ เข้ าใกล้ ศนู ย์กล่าวคือ เมื่อปล่อยให้ วสั ดุไหลออกจากฮอปเปอร์ เกิดการอุดตันแทบทันทีทกุ
ขนาดมุมฮอปเปอร์ แต่เมื่อทาการสัน่ ระบบในแนวดิ่งด้ วยความเร่ งไร้ มิติน้อย ๆ คือ 0.011g และ 0.049g พบว่า
เวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตันมีค่ามากขึ ้นทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Janda et al.
(2009) คือการใช้ การสัน่ แนวดิ่งทาให้ เวลาที่เกิดการอุดตันเกิดช้ าลงกว่ าการปล่อยวัสดุเม็ดให้ ไหลออกจากฮอป
เปอร์ แบบตกอิสระ เมื่อพิจารณาผลของมุมฮอปเปอร์ และค่าความเร่งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งพบว่าไม่พบแนวโน้ ม
ความสัมพันธ์ที่ชดั เจนกับเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน ผู้วิจยั คาดว่าน่าจะเป็ นเพราะค่าความเร่ งไร้ มิติในการสัน่
แนวดิ่งที่ใช้ มีความแตกต่างกันน้ อย และเนื่องจากขนาดของช่องปล่อยฮอปเปอร์ แคบมาก มุมของฮอปเปอร์ จึงไม่
มีผลต่อเวลาที่เกิดการอุดตัน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลทาให้ อตั ราส่วนการติดขัดและเวลาที่
วัสดุเม็ดใช้ การไหลออกหมดลดลง รวมทังอั
้ ตราการไหลเชิงมวลเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้กลไกการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดใน
ฮอปเปอร์ ประกอบด้ วยการกลิ ้งและการไถล ผู้วิจยั จึงคาดว่าการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ ช่วยให้ สมั ประสิทธ์ ความ
เสียดทานกลิ ้งและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างผิวอนุภาควัสดุเม็ดด้ วยกันและระหว่างวัสดุเม็ดและ
ผนังฮอปเปอร์ มีค่าน้ อย ค่า แรงเสียดทานจึงน้ อยตาม แรงในระบบที่ทาให้ วั สดุเ ม็ดเกิ ดการเคลื่อนที่จึงมาก
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วัสดุเม็ดสามารถไหลออกได้ ดี ความเร่ งในการเคลื่อนที่มาก ความเร็ วในการเคลื่อนที่ออกจากฮอปเปอร์ จึงมาก
ตาม ทาให้ มุมกองของวัสดุเม็ดน้ อย สอดคล้ องกับการศึก ษาของ Zhou et al. (2002) ที่ได้ อธิ บายว่าหาก
สัมประสิทธิ์ ความเสียดทานกลิ ้งและสัมประสิทธิ์ ค วามเสียดทานไถลระหว่างอนุภ าควัสดุเม็ดด้ วยกัน และ
ระหว่างวัสดุเม็ดกับผนังฮอปเปอร์ มีคา่ น้ อย มุมกองของวัสดุจะน้ อย
สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการทดลองเพื่อศึกษาการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้ การสัน่ แนวดิ่งในฮอปเปอร์ รูปลิ่ม 2
มิติ โดยวัสดุเม็ดที่ใช้ คืออนุภาคทรงกระบอกผิวเรี ยบ แข็งและแห้ ง จานวน 350 อนุภาค วัสดุเม็ดจะถูกปล่อยให้
ไหลออกจากฮอปเปอร์ แบบตกอิสระและสัน่ ในแนวดิ่งแบบทังระบบด้
้
วยความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่ง ขนาด
ช่องปล่อยฮอปเปอร์ และขนาดมุมฮอปเปอร์ หลายค่า โดยมุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ จะมีค่าน้ อยกว่ามุมกองของวัสดุเม็ด
ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนการติดขัด และเวลาที่วสั ดุเม็ดใช้ ในการไหลออกหมดจะลดลง ทาให้ อตั ราการไหล
เชิงมวลจะเพิ่มขึ ้นเมื่อมุมฮอปเปอร์ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ และความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่งเพิ่มขึ ้น โดย
ปั จจัยที่มีผลลดการติดขัดมากที่สดุ คือ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ รองลงมา คือ ความเร่ งไร้ มิติในการสัน่ แนวดิ่ง
และมุมฮอปเปอร์ สง่ ผลน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้กลไกที่ทาให้ การสัน่ ช่วยในการไหลของวัสดุเม็ด คือ ลดโอกาสของการ
รวมตัวกันของวัสดุเม็ดแล้ วไปอุดกันการไหล
้
และสลายอนุภาคที่เรี ยงขัดตัว การเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ นนช่
ั ้ วย
ให้ สมั ประสิทธิ์ ความเสียดทานกลิ ้งและไถลลดลง ค่าแรงเสียดทานลดลง แรงที่ทาให้ วสั ดุเม็ดเกิดการเคลื่อนที่
กลิ ้งและไถลจึงมาก วัสดุเม็ดสามารถไหลออกจากฮอปเปอร์ ได้ ดขี ึ ้นและมีการติดขัดลดลง อีกทังยั
้ งไม่สามารถหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมฮอปเปอร์ และเวลาที่วสั ดุเม็ดเกิดการอุดตัน นอกจากนี ย้ งั สังเกตได้ ว่าการติดขัดเป็ นผล
มาจากอนุภาควัสดุเม็ดเรี ยงขัดตัวกันบริ เวณช่องปล่อยฮอปเปอร์ โดยลักษณะการขัดตัวกันไม่สมั พันธ์ กบั เวลา
และปริ มาณวัสดุเม็ดที่คงค้ าง ส่วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และมีความแปรผันสูง ยิ่ง
ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ กว้ างหรื อมุมฮอปเปอร์ น้อย จะทาให้ จานวนอนุภาคที่เรี ยงตัวขัดกันมาก และแนวการ
โค้ งตัวมาก
นอกเหนือจากการศึกษาในหัวข้ อดังที่กล่าวมา สิง่ ที่นา่ สนใจศึกษาคือความน่าจะเป็ นในการติดขัด เช่น
ในการศึกษาของ To et al. (2001) Ashour et al. (2017) และ Mankoc et al.(2009) ที่พบว่าเมื่อปล่อยให้ วสั ดุ
เม็ดไหลออกแบบตกอิสระและการใช้ การสัน่ แนวดิ่งและมีสมั พันธ์ กบั ขนาดช่องปล่อยเป็ นแบบเอกซ์โพเนนเชียล
โดยการสั่น แนวดิ่ ง ท าให้ ความน่ า จะเป็ นในการการติ ด ขัด ลดลงได้ แต่ ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาผลของมุ ม
ฮอปเปอร์ เมื่อทาการสัน่ ร่วมด้ วย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จะทาการศึกษาในประเด็นนี ้ต่อไปซึง่ ต้ องอาศัยการทดลองซ ้าหลาย
ครัง้ ในแต่ละกรณี ซึ่งผลการศึกษาจะนามาวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้ อทัง้ 5 ที่ได้ กล่าวไปแล้ วนี ้ด้ วยเพื่อให้ ผล
การศึกษาถูกต้ องและแม่นยามากที่สดุ ต่อไป รวมทังท
้ าการศึกษาผลของปริ มาณวัสดุเม็ดที่เพิ่มขึ ้น และศึก ษาหา
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สมการที่แสดงถึงแบบจาลองการติดขัดที่เกิดขึ ้นต่อไป โดยทฤษฎีหรื อแบบจาลองที่นา่ สนใจ ได้ แก่ กฎของบีเวอร์
ลู (Beverloo law) สมการโพลิโนเมียลอันดับดับต่าง ๆ และแบบจาลองการเดินแบบสุม่ อย่างจากัด (Restricted
random walker model) นอกจากนี ้การกาหนดค่ามุมฮอปเปอร์ ที่ใช้ สามารถทาให้ อยู่ในรู ปของมุมไร้ มิติ โดยหา
จากอัตราส่วนของมุมฮอปเปอร์ ที่ทากับแนวแกนนอนต่อมุมกองของวัสดุเม็ด หากใช้ คา่ มุมไร้ มิติจะทาให้ สามารถ
แปรผล อธิบายได้ ครอบคลุมมากขึ ้นคือแม้ จะเปลีย่ นชนิดของวัสดุเม็ดก็สามารถใช้ เทียบกันได้
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