การศึกษาความเค้นในถังแรงดันแนวนอนและแท่นรองรับด้วยวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
A STUDY OF STRESS IN A HORIZONTAL PRESSURE VESSEL AND THE
SADDLE SUPPORTS USING FINITE ELEMENT METHOD
อรรถพล ชัยมนัสกุล
Attaphon Chaimanutsakul
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
attaphon.c@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรทีม่ ตี ่อความเค้นในถังแรงดันแนวนอนและแท่น
รองรับด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้แบบจาลองสามมิติและวิเคราะห์เพียง 1 ส่วน 4 ของแบบจาลอง ตัวแปรที่
ทาการศึก ษาคือ อัต ราส่ว นของระยะห่ า งระหว่ างส่ว นปลายของถัง แรงดันและแท่ น รองรับต่ อ ความยาวส่ว น
ทรงกระบอกของถังแรงดัน (A/L) และอัตราส่วนของความยาวส่วนทรงกระบอกต่ อรัศมีของถังแรงดัน (L/R)
นอกจากนี้ยงั ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแท่นรองรับกับความเค้นในถังแรงดันและแท่นรองรับ
จากการศึกษาพบว่าความเค้นในถังแรงดันและแท่นรองรับจะลดลงเมื่ออัตราส่วน A/L เท่ากับ 0.2 และอัตราส่วน
L/R น้อยกว่า 14 ขนาดของแท่นรองรับทีเ่ หมาะสมสามารถช่วยลดค่าความเค้นในถังแรงดันและแท่นรองรับลงได้
คาสาคัญ: ถังแรงดัน, แท่นรองรับ, วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์, ความเค้น

Abstract
This research is aimed to a study the effects of various factors on stress in a horizontal pressure
vessel and the saddle supports using finite element method, in the form 3D and only a quarter finite
element model. The variables were ratio of the distance of support from the end of the vessel to the
length of the vessel and ratio of the length of the vessel to the radius of the vessel. In addition,
investigating the relationship between geometric of the saddle structure and stresses both in the vessel
and the saddle. It was found that the stress in the pressure vessel and the saddle decreased as the ratio
of A/L close to 0.2 and the slenderness ratio L/R of less than 14. The optimal saddle geometric, the
stress both in the vessel and saddle could be reduced.
Keyword: pressure vessel, saddle supports, finite element method, stress
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บทนา
ในป จั จุ บ ัน มีก ารน าถัง แรงดัน (Pressure
vessel) ไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ถัง
แรงดัน นิ ย มใช้ก ัน มีอ ยู่ 2 รู ป แบบ คือ ถัง ทรงกลม
(spherical) และถังทรงกระบอก (cylindrical) แต่ส่วน
ใหญ่ แ ล้ ว มั ก เลื อ กใช้ ถั ง ทรงกระบอก เนื่ อ งจาก
สามารถผลิต ได้ง่า ยและใช้ง านสะดวกมากกว่ าเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ รู ป แบบทรงกลม ตัว อย่ า งของถัง
แรงดันทรงกระบอก ได้แก่ เครื่องแยกไอน้ า (Boiler
drums)
เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น (heat
exchangers) และถังบรรจุก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ (NGV) เป็ นต้น

การวิเคราะห์ [3] แต่ผลลัพธ์ท่ไี ด้ไม่แม่นยาเพียงพอ
เนื่ อ งจากสมมุ ติฐ านต่ า งๆ อาจไม่ เ หมาะสม มีก าร
นาเสนอวิธกี ารทีแ่ ม่นยาขึน้ โดยใช้ทฤษฎีการกระจาย
ของฟู เ รีย ร์เ พื่อ ทานายค่ าความเค้น และการเสีย รูป
(Deformations) [4] พบว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้มคี วามแม่นยา
ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ง่ึ การทดลอง ต่อมามีการ
ใช้ร ะเบีย บวิธีไ ฟไนต์เ อลิเ มนต์ (Finite element
method) ประมาณค่าของความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในแท่น
รองรับและถังแรงดัน [5] พบว่าตาแหน่ งของแท่น
รองรับควรอยู่ท่ี 0.25 ของอัตราส่วนระหว่างระยะห่าง
จากส่วนหัวถังแรงดันไปยังแท่นรองรับต่อความยาว
ส่วนทรงกระบอกของถังแรงดัน (A/L) นอกจากนี้ยงั มี
งานวิจ ัย ที่ไ ด้ศึก ษาถึง ตัว แปรที่มีผ ลกระทบต่ อ ค่ า
ความเค้นที่เพิ่มขึ้นบนถังแรงดันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ [6] พบว่าค่าทีเ่ หมาะสมของอัตราส่วน A/L คือ
1 ต่อ 30 และได้แนะนาให้ใช้ค่า L/R อยู่ระหว่าง 1216 โดยแบบจาลองของถังแรงดันและแท่นรองรับที่
นิยมใช้ในการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 2

ภาพที่ 1 ตัวอย่างถังแรงดันแนวนอนและแท่นรองรับ
ส่วนใหญ่การใช้งานถังแรงดันแนวนอนมักจะติด
ตัง้ อยู่บนแท่นรองรับ (Saddle) 2 ชิ้น เป็ นสาเหตุ
หนึ่งทีท่ าให้เกิดความเค้นเพิม่ ขึน้ ในถังแรงดัน ดังนัน้
ในการออกแบบวิศ วกรผู้อ อกแบบจึง ต้ อ งค านึ ง ถึง
ความเค้น ที่เ พิ่ม ขึ้น ตามมาตรฐานการออกแบบถัง
แรงดัน ASME (American society of mechanical
engineers) และ BS5500 (British standards Institution) [1,2] มาตรฐานทัง้ สองกล่าวถึงค่าความเค้น
สูงสุดทีย่ อมรับได้ (allowable maximum stresses)
ในการออกแบบถัง แรงดัน แต่ ย ัง มีร ายละเอีย ดไม่
เพียงพอสาหรับการออกแบบแท่นรองรับ ด้วยเหตุน้ี
จึง ท าการศึก ษาค่ า ความเค้น ที่เ กิด ขึ้น ในถัง แรงดัน
แบบแนวนอนและแท่ น รองรับ โดยใช้ วิ ธี ก่ึ ง การ
ทดลอง (Semi-empirical method) ตามพื้นฐาน
ทฤษฎีคานและใช้ขอ้ สมมุตฐิ านที่จาเป็ น เพื่อช่วยใน
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ภาพที่ 2 ถังแรงดันและแท่นรองรับ
จากทีก่ ล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าค่าอัตราส่วน A/L
และ L/R มีบทบาทสาคัญต่อการเกิดความเค้นในถัง
แรงดั น และแท่ น รองรั บ มี ง านวิ จ ั ย หลายเรื่ อ งที่
ท าการศึก ษาผลกระทบของค่ า ตัว แปรเหล่ า นี้ เ พื่อ
นาไปใช้อ้างอิงในการออกแบบและติดตัง้ ถังแรงดัน
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ศึกษาค่าอัตราส่วนของระยะห่าง
จากส่วนหัวของถังแรงดันไปแท่นรองรับต่อความยาว
ของทรงกระบอกถังแรงดัน (A/L) อัตราส่วนของความ
ยาวต่ อ รัศ มีข องถัง แรงดัน (L/R) และขนาดของ
ชิ้นส่วนของแท่นรองรับที่มผี ลต่อความเค้นทัง้ ในถัง
แรงดันและแท่นรองรับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพื่อ
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{𝑇𝑌 } = [ 𝑥𝑦
𝜏𝑥𝑧
𝑇𝑧

ศึก ษาผลกระทบของตัว แปรที่มีต่ อ ความเค้น ในถัง
แรงดันแนวนอนและแท่ นรองรับด้ว ยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์
โดย

ทฤษฎี
1. สมการไฟไนต์เอลิ เมนต์
วัต ถุ ท รงตั น รู ป ร่ า งใดๆ ใน 3 มิ ติ คื อ x-y-z
โคออร์ดเิ นต แสดงดังภาพที่ 3

𝑇𝑥 , 𝑇𝑦 , 𝑇𝑧
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𝜎𝑧 𝑛𝑧

(2)

คือ ความเค้นทีผ่ วิ

ค่ า ของความเค้ น ย่ อ ยในสมการที่ (2)
ความสัมพันธ์กบั ค่าของความเครียดย่อย ดังนี้

มี

(3)

{𝜎} = [𝐶]{𝜀}

เวกเตอร์ในสมการที่ (3) นี้ประกอบไปด้วย
{𝜎}
= [σx σy σz τxy τyz τxz ]

(4)

T

T

{𝜀} = [εx εy εz γxy γyz γxz ]

ภาพที่ 3 โดเมนและเงื่อนไขขอบเขตของวัตถุทรงตัน
ภายใต้แรงแระทาใดๆ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ทแ่ี สดงความสมดุลของแรง ณ
ตาแหน่งใดๆ บนวัตถุทรงตันนี้ตามแนวแกน x, y และ
z คือ
𝜕𝜎𝑥 𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜏𝑥𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
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+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

โดย σx , σy , σz คือ ความเค้นฉาก
τx , τy , τz คือ ความเค้นเฉือน
การกาหนดเงื่อนไขของความเค้นที่ผวิ สามารถ
เขียนให้อยู่ในรูปของค่าความเค้นฉากและความเค้น
เฉือนได้ดงั นี้
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โดย 𝜀x , εy, εz คือ ความเครียดฉาก
𝛾xy , γyz, γxz คือ ความเครียดเฉือน
เมทริกซ์ [𝐶] ในสมการที่ (3) คือ เมทริกซ์ความ
ยืดหยุ่นของของวัสดุ เขียนได้ดงั สมการที่ (6)

[C]=

(1)

(5)

1-v v v

0

0

0

v 1-v v

0

0

0

0

0

0

0

v v 1-v 0
E
(1+v)(1-2v) 0 0 0 (0.5-v)
0 0 0

0

(0.5-v)

[ 0 0 0

0

0

(6)

0

(0.5-v)]

โดย E คือ โมดูลสั ของความยืดหยุ่น
𝑣 คือ อัตราส่วนของปวั ส์ซอง
ในงานวิจยั นี้เลือกใช้เอลิเมนต์ลาดับที่สองทรงสี่
หน้าแบบสิบจุดต่อ โดยมีจุดต่อหมายเลข 1 ถึง 4 อยู่
ทีม่ ุมทัง้ สี่ และหมายเลข 5 ถึง 10 อยู่ทก่ี ง่ึ กลางของ
ขอบทัง้ หก ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 6 วิธกี ารปรับปรุงเอลิเมนต์แบบ h-adaptive
ภาพที่ 4 เอลิเมนต์ทรงสีห่ น้าแบบสิบจุดต่อ
2. วิ ธีการปรับปรุงเอลิ เมนต์แบบ h-adaptive
ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ การลด
ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ ง
พิจ ารณา โดยการสัง เกตการลู่ เ ข้า (convergence)
ของผลเฉลย ซึง่ สามารถกระทาได้จากการปรับขนาด
เอลิเมนต์ โดยกาหนดให้ตวั แปร h เป็ นตัวแปรสาคัญ
ในการเพิม่ และการกาหนดขนาดเอลิเมนต์ แสดงดัง
ภาพที่ 5

3. ถังแรงดันแนวนอนรูปทรงกระบอก
ถัง แรงดัน ที่ใ ช้บ รรจุ แ ก๊ สหรือ ของเหลวภายใต้
ความดันที่สงู กว่าบรรยากาศนัน้ ความดันของไหลที่
กระทาต่อผนังของถังจะทาให้ผนังของถังรับภาระดึง
หากเป็ นถังแรงดันปิ ดรูปทรงกระบอก แสดงดังภาพที่
7

ภาพที่ 7 ถังแรงดันแนวนอนรูปทรงกระบอก
ภาพที่ 5 ตัวแปร h สาหรับการปรับขนาดเอลิเมนต์
วิธี h-adaptive เป็ นเทคนิคในการปรับขนาดเอลิ
เมนต์โดยใช้ค่าพลังงานความเครียดในการพิจารณา
การลู่เข้าของผลเฉลย เอลิเมนต์จะถูกปรับให้มขี นาด
เล็กลง (refine) และบริเวณทีไ่ ม่ส่งผลต่อผลเฉลยเอลิ
เมนต์จะถูกปรับให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ (de-refine) แสดง
ดังภาพที่ 6

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ผลของความดัน ที่ก ระท าต่ อ ผนัง จะท าให้เ กิด
ความเค้น ขึ้น 2 แนว คือ ความเค้ น แนวแกน
(longitudinal stress, l) แสดงดังสมการที่ (7) และ
ความเค้นแนวเส้นรอบวง (hoop stress, h) แสดงดัง
สมการที่ (8)
𝜎ℎ =

𝑝𝐷
2𝑡

(7)

𝜎𝑙 =

𝑝𝐷
4𝑡

(8)
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โดย D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
𝑝 คือ ความดันเกจ
𝑡 คือ ความหนาของ ถัง

ดังต่อไปนี้ R=381mm, W=660mm, B=533mm,
C=102mm, D=150mm, G=13mm, H=190.5mm,
H1=6mm และ K=6mm และสร้างแบบจาลองสามมิติ
ด้วยโปรแกรม Solid Works แสดงดังภาพที่ 10

วิ ธีการ
1. แบบจาลองไฟไนต์เอลิ เมนต์
แบบจาลองของถังแรงดันและแท่นรองรับทีใ่ ช้ใน
การศึกษาได้อ้างอิงมาจาก Megyesy [6] โดยส่วน
ทรงกระบอกมีรศั มีเท่ากับ R ความยาวเท่ากับ L และ
หนาเท่ากับ ts ส่วนหัวของถังแรงดันเป็ นแบบวงรี มี
ความลึกเท่ากับ H และหนาเท่ากับ th ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 10 แบบจาลองถังแรงดันและแท่นรองรับ
Refined
De-Refined

ภาพที่ 8 แบบจาลองถังแรงดันทีใ่ ช้
Refined

ในส่วนของแท่นรองรับจะประกอบไปด้วยชิน้ ส่วน
ทัง้ หมด 4 ชิ้น คือ P1, P2, P3, และ P4 โดยมี
รายละเอียดของขนาดต่างๆ แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 11 แบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์และการ
ปรับปรุงเอลิเมนต์แบบวิธี h-adaptive

ภาพที่ 9 แบบจาลองของแท่นรองรับทีใ่ ช้
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ได้กาหนดค่าเริม่ ต้นของ
ตัวแปรบางตัว ที่ใช้บอกขนาดในภาพที่ 5 และ 6
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การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ จะ
ทาการวิเคราะห์เพียงหนึ่งส่วนสีข่ องแบบจาลอง ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการลดเวลาในการวิเคราะห์ลง โดยการแบ่ง
เอลิเมนต์เพื่อให้ได้รูป ร่างของแบบจ าลองใกล้เคีย ง
กลับชิ้นงานจริงมากทีส่ ุด ได้เลือกใช้เอลิเมนต์ลาดับที่
สองทรงสีห่ น้าแบบสิบจุดต่อ (Second order solid
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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tetrahedral) และได้ใช้วธิ กี ารปรับปรุงเอลิเมนต์แบบ
h-adaptive เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยา
มากยิ่งขึ้น แบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ท่ใี ช้ใ น
การวิเคราะห์ แสดงดังภาพที่ 11

ในส่วนของการแสดงผลการทดลอง จะแสดงใน
รูปแบบกราฟของค่าตัวแปรต่างๆ เปรียบเทียบกับค่า
ความเค้น Von mises สูงสุดที่เกิดขึน้ บนถังแรงดัน
และแท่นรองรับ

2. การกาหนดเงื่อนไขขอบเขต
ในการก าหนดเงื่อ นไขขอบเขตได้ก าหนดให้มี
การจับยึดแบบสมมาตร (symmetry) บริเวณหน้าตัด
แบ่ ง ครึ่ง ในแต่ ละด้า น และก าหนดแรงกระท าแบบ
แรงดัน ภายในถัง ขนาดเท่ า กับ 1MPa แรงกระท า
เนื่องจากน้ าหนักของของเหลวภายในถังแรงดัน และ
แรงกระท าเนื่ อ งจากแรงโน้ ม ถ่ ว งโลกขนาดเท่ า กับ
9.81 m/s2 กระทากับถังแรงดัน ในส่วนของแท่น
รองรั บ ก าหนดให้ มี ก ารจั บ ยึ ด แบบไม่ เ คลื่ อ นที่
(Immovable) ทีบ่ ริเวณด้านล่าง เพื่อไม่ให้แท่นรองรับ
เกิดการเคลื่อนที่ในขณะรับแรงกระทา การกาหนด
เงื่อนไขขอบเขต แสดงดังภาพที่ 12

ผลการวิ จยั

ภาพที่ 12 การกาหนดเงื่อนไขขอบเขต
3. การศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อความ
เค้น
การศึกษาผลกระทบของตัวแปรทีม่ ตี ่อความเค้น
บนถั ง แรงดั น และแท่ น รองรั บ ได้ แ บ่ ง หั ว ข้ อ ใน
การศึกษาออกเป็ น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ค่าอัตราส่วน A/L
2. การวิเคราะห์ค่าอัตราส่วน L/R
3. การวิเคราะห์ค่ามุม ∅
4. การวิเคราะห์ค่า D1
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การวิเ คราะห์ค วามเค้น บนถัง แรงดัน และแท่ น
รองรับด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ มีความสาคัญต่อการ
ออกแบบอย่ า งมากเนื่ อ งจากในทางปฏิ บ ั ติ ก าร
พิจารณาหาความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กระทาได้ค่อนข้างยาก
ดังนัน้ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์จงึ เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการทานายค่าความเค้นที่เกิดขึน้ ใน
ชิน้ งานทีอ่ อกแบบ
ในงานวิ จ ั ย นี้ ใ ช้ วิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ นการ
วิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ตี ่อความเค้น
บนถัง แรงดัน และแท่ น รองรับ โดยแบ่ ง การศึก ษา
ออกเป็ น 4 หัว ข้อ ผลที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ มี
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ค่าอัตราส่วน A/L
การวิเคราะห์ค่า A/L จะเริม่ จากค่า 0.05 ไป
จนถึง 0.35 โดยเพิม่ ค่าครัง้ ละ 0.05 ผลการวิเคราะห์
แสดงดังภาพที่ 13 สาหรับที่ L/R=14 และ A/L=0.2
พบว่า ความเค้นชิน้ ส่วน P1, P2 และ P4 มีค่าลดลง
และบนถังแรงดันบริเวณ Z1, Z2, Z4 มีค่าลดลง
เช่นกัน และจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วน P1 เกิดความเค้น
มากกว่าชิน้ ส่วนอื่นๆ โดยความเค้นสูงสุด บนชิน้ ส่วน
P1 ทีค่ ่า A/L ต่างๆ แสดงดังภาพที่ 14 จากภาพจะ
เห็นได้ว่า ความเค้นที่ A/L< 0.20 จะเกิดทีม่ ุมซ้ายบน
ของชิน้ ส่วน P1 และถ้า A/L > 0.20 ความเค้นสูงสุด
จะเกิด ด้า นมุ ม ขวาบนของชิ้น ส่ ว น เนื่ อ งจากที่ค่ า
A/L<0.2 แท่นรองรับจะอยู่ในตาแหน่ งในตาแหน่ งที่
ใกล้ ก ับ ส่ ว นหัว ของถั ง แรงดัน จึง ส่ ง ผลให้ น้ า หนั ก
โดยรวมของถังแรงดันกระทาทีบ่ ริเวณกลางของถังจึง
ให้ดา้ นมุมซ้ายบนของชิน้ ส่วน P1 เกิดความเค้นสูงสุด
ขึน้ ในทางตรงกันข้ามเมือ่ A/L > 0.2 น้าหนักโดยรวม
จะกระทาที่บริเวณส่วนหัวถังจึงทาให้ดา้ นมุมขวาบน
เกิดความเค้นสูงสุด ดังนัน้ ค่า A/L ทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การออกแบบคือ A/L=0.2
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ภาพที่ 15 กราฟความเค้น Von mises สูงสุด
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ภาพที่ 17 กราฟความเค้น Von mises สูงสุด
และค่า D1

ภาพที่ 14 ความเค้น Von mises สูงสุด บนชิน้ ส่วน
P1 ทีอ่ ตั ราส่วน A/L ต่างๆ

32 | ห น้ า

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี



ปีท่ี 7 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2556

2. ผลการวิ เคราะห์ค่าอัตราส่วน L/R
ค่า L/R ของถังแรงดันจะบอกให้ทราบถึงลักษณะ
ความเพรีย ว (slenderness) ของถัง แรงดัน ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบของค่า L/R ที่มตี ่อความเค้นบน
ถังแรงดันได้กระทาทีค่ ่า L/R เท่ากับ 8 ถึง 22 โดย
เพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 2 และที่ A/L=0.2 แสดงดังภาพที่ 15
พบว่าความเค้นบนชิน้ ส่วน P1 และ P2 มีค่าเพิม่ ขึน้
อย่างเห็นได้ชดั เมื่อเปรียบเทียบกับชิน้ ส่วนอื่นๆ โดย
ค่าความเค้นในช่วง L/R เท่ากับ 8 ถึง 14 พบว่าความ
เค้นในทุกชิน้ ส่วนมีค่าค่อนข้างคงที่ ดังนัน้ ช่วง L/R <
14 จึงเป็ นค่าทีเ่ หมาะสาหรับการออกแบบ
3. ผลการวิ เคราะห์ค่ามุม ∅
การวิเคราะห์ค่ามุม ∅ จะเริม่ จากค่า 5o ถึง 30o
โดยเพิ่ม ค่ า ครัง้ ละ 5o และท าการวิเ คราะห์ท่ีค่ า
A/L=0.2 และ L/R=14 ผลการวิเคราะห์ แสดงดังภาพ
ที่ 16 จะเห็นได้ว่า ทีค่ ่า ∅ มากกว่า 25o ความเค้น
สูงสุดในชิน้ ส่วน P2 และ Z3 เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน และ
ในช่วงค่า ∅ ระหว่าง 5o ถึง 20o ความเค้นในทุก
ชิน้ ส่วนจะมีค่าคงที่ ดังนัน้ ค่าค่า ∅ ระหว่าง 5o ถึง
20o จึงเป็ นค่าทีเ่ หมาะสมในการออกแบบ
4. ผลการวิ เคราะห์ค่า D1
การวิเคราะห์ค่า D1 จะเริม่ จาก 25 ถึง 150 โดย
เพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 25 และทาการวิเคราะห์ทค่ี ่า A/L=0.2
และ L/R=14 ผลการวิเคราะห์ แสดงดัง ภาพที่ 17 จะ
เห็นได้ว่าทีค่ ่า D1>25 ความเค้นสูงสุดในชิน้ ส่วน P1
และ P3 มีค่าเพิม่ ขึน้ แต่ในชิ้นส่วนอื่นๆ ความเค้น
สูงสุดมีค่าค่อนข้างคงที่ ดังนัน้ ค่า D1 ทีเ่ หมาะสมใน
การออกแบบคือค่า D1 น้อยกว่า 25

สรุปผลการทดลอง
ผู้วิจ ัย ได้ท าการศึก ษาศึก ษาผลกระทบของตัว
แปรที่มตี ่ อความเค้นในถังแรงดันแนวนอนและแท่น
รองรับ ด้ ว ยวิธีไ ฟไนต์ เ อลิเ มนต์ และเทคนิ ค การ
ปรับปรุงเอลิเมนต์แบบ h-adaptive ผูว้ จิ ยั พบว่าทีค่ ่า
A/L เท่ากับ 0.2 ค่า L/R น้ อยกว่า 14 ค่ามุม ∅
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ระหว่าง 5o ถึง 20o และค่า D1 น้อยกว่า 25 ความ
เค้นสูงสุดในถังแรงดันและแท่นรองรับจะมีค่าลดลง

ข้อเสนอแนะ
1. ถังแรงดันและแท่นรองรับทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
เป็ น เพีย งรู ป แบบหนึ่ ง แต่ ย ัง มีถัง แรงดัน อีก หลาย
รูปแบบที่สามารถนามาวิเคราะห์ด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิ
เมนต์ได้
2. ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาตัวแปร
บางตัว เท่ า นัน้ ดัง นั น้ ตัว แปรอื่น ๆ จึง เป็ น สิ่ง ที่ค วร
ศึกษาเพิม่ เติม
3. แบบจ าลองที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์สามารถ
น าไปใช้เ ป็ น ข้อ มู ลเบื้อ งต้น ในการศึก ษาถัง แรงดัน
แนวนอนรูปแบบอื่นได้ เช่น ถังก๊าซ CNG/NGV ใน
รถยนต์นัง่ ส่ว นบุค คล ถัง แรงดันในอุต สาหกรรมรม
ต่างๆ เป็ นต้น
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