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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการสรางผนังเจาะรู ก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม เน่ืองจาก

ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการหลอมแกวแตละครั้งน้ันคือการที่นํ้าแกวอันเกิดมาจากการหลอมไดปะทุออกมานอกเบาหลอม        

ทําใหนํ้าแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา เปนสาเหตุใหลวดที่โดนนํ้าแกวเกิดความรอนสูงขึ้นเกินคาขีดจํากัด

ของลวด เปนผลทําใหลวดความรอนขาด ดังน้ันผนังก้ันที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาน้ี จะชวยปองกันขดลวดได ทําใหยืดระยะเวลา

การใชงานลวดความรอน ตลอดจนลดความเส่ียงของการหลอมแกวดวย  

 

คําสําคัญ: เตาหลอมแกว  ลวดความรอน  ผนังเจาะรู 

 

Abstract 

 

 In this research, the researchers constructed a porous wall between the heating wire and the 

crucible in the pot furnace. In the generally, when batch was heated to the melting temperature the 

melt were eruption out and some part of eruption can be stuck on heating wire. For this reason the 

temperature on heating wire will increases above maximum point and heating wire were meltdown. The 

result of this work can be protect heating wire from the melt and increase the lifetime of heating wire 

and reduce the risk of glass melting processes. 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในหลาย ๆ ดานลวนใชเตาเปนอุปกรณสําคัญในการทําวิจัย [1]  

โดยเฉพาะอยางยิ่งอัญมณีเทียมที่ทําจากแกว [2] โดยเตาหลอมแกวจะตองออกแบบมาเปนพิเศษ ซ่ึงตางจากเตาหลอมทั่ว ๆ ไป  

เพราะจะตองมีการใชงานหนัก และมีการเปดเตาที่อุณหภูมิสูงทุกครั้งที่หลอม ดังน้ันการออกแบบเตาใหทนทานตอการใชงาน

และงายตอการซอมบํารุงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง [3]  เพราะหากใชงานเตาไฟฟาที่มีจําหนายอยูทั่ว ๆ ไป จะเกิดความเสียหาย

อยางรวดเร็ว และเสียคาบํารุงรักษาสูงมาก [4-6] 

ปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือมีการหลอมแกวแตละครั้งน้ันมีสาเหตุมาจากการที่นํ้าแกวอันเกิดมาจากการหลอมไดปะทุออกมา

นอกเบาหลอม ทําใหนํ้าแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา และไอระเหยจากการเผาแกวไดไปเกาะกับตัวลวด 

ความรอนดวยเชนกัน เปนเหตุทําใหลวดความรอนเส่ือมสภาพลงอยางลวดเร็ว และนํ้าแกวยังทําใหเกิดการลัดวงจรขึ้นในตัวลวด 

ความรอนเองทําใหลวดความรอนขาด เปนผลทําใหอุณหภูมิในเตาหลอมตกลงอยางรวดเร็ว และทําใหการหลอมแกวในครั้งน้ัน

สูญเปลา นับเปนการสูญเสียอยางมากตอการวิจัยในแตละครั้ง ไมวาจะเปนทั้งตัวลวดความรอนโดยตรงและตัวแกวที่นํามา

หลอมดวย   

จากที่ไดกลาวมาขางตนน้ันอง ผูวิจัยจึงไดคิดสรางผนังขึ้นมาเพื่อเปนการปองกันนํ้าแกวที่เกิดจากการปะทุมาเกาะที่

ลวดความรอน และเปนการยืดอายุการใชงานรวมถึงลดความเส่ียงที่จะทําใหผลงานวิจัยเสียหายอีกดวย 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

 ผูวิจัยไดทําการเลือกวัสดุคือ เซรามิคไฟเบอร ซ่ึงเปนฉนวนกันความรอนชนิดเสนใยเซรามิกสสามารถกันความรอนได

ดี นํ้าหนักเบา ทนตอการกัดกรอนที่เกิดจากการเผา มาสรางเปนผนังก้ันระหวางเบาหลอมและลวดความรอนภายในเตา ผูวิจัย

ตัดขนาด 11.5 cm ยาว 23.1 cm ตามภาพที่ 1 แลวทําการตัดและเจาะรูโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร จํานวน 

40 รูเพื่อใหความรอนจากลวดแผออกมาไดภายในเตาหลอมได จากน้ันจึงนําเขาไปติดตั้งในเตาหลอมตามภาพที่ 2 และทําการ

ทดลองตามวัตถุประสงคตอไป สําหรับการวัดอุณหภูมิภายในเตาหลอมผูวิจัยไดออกแบบการทดลอง โดยทําการวัดอุณหภูมิ 2 

ตําแหนงโดยวางเทอรโมคัปเปลตัวที่1 (TC1) เพื่อทําการวัดอุณหภูมิระหวางผนังเจาะรูและลวดความรอน และวางเทอร

โมคัปเปลตัวที่2 (TC2) เพื่อทําการวัดอุณหภูมิภายในเตาที่ผานออกมาจากผนังเตาตามภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนเซรามิคไฟเบอร 
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ภาพที่ 2 ผนังก้ันระหวางลวดความรอนและเบาหลอม 

 
ภาพที่ 3 การวัดอุณหภูมิระหวางเตาทั้งสองดาน 

 

3. ผลการวิจัย 
 

ในการทดลองผนังก้ันระหวางเบาหลอมกับลวดความรอนที่ผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นมาน้ีน้ัน ทําใหไดผลลัพธตามที่

ตองการกลาวคือ ตัวผนังน้ีสามารถปองกันนํ้าแกวอันเกิดมาจากการปะทุขึ้นระหวางการหลอมไมใหโดนตัวลวดความรอนที่อยู

ภายในเตาหลอมเพื่อเปนถนอมลวดความรอนภายในเตาไดจริงตรงตามวัตถุประสงค ซ่ึงผลการทดลองพบวาเม่ือมีการประทุ

ของนํ้าแกวในเตาที่ไมมีผนังก้ันนํ้าแกวจะสัมผัสโดยตรงกับขดลวดซ่ึงสรางความเสียหายใหขดลวดดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ

ภาพของลวดความรอนมีผนังก้ันหลังจากการหลอมจะไมพบความเสียหายที่ขดลวดตามภาพที่ 4 (ข) ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวาผนังที่

ออกแบบขึ้นสามารถปองกันความเสียหายจากการประทุของแกวไดตามภาพที่ 5 และตารางที่ 1 แสดงผลการอานคาอุณหภูมิ
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ของเทอรโมคัปเปลตัวที่1กับตัวที่2 และคากระแสไฟฟาผานลวดความรอน (I) เทอรโมคัปเปลตัวที่1 แสดงอุณหภูมิที่อยูระหวาง

ผนังเจาะรูและลวดความรอน เทอรโมคัปเปลตัวที่2 แสดงอุณหภูมิที่อยูภายในเตาระหวางผนังเจาะร ู  

 

       
 

           (ก)                                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะของลวดหลังผานการหลอมแกว (ก) ลวดความรอนที่ไมมีผนังก้ัน (ข) ลวดความรอนที่มีผนังก้ัน 

 

 

       
 

ภาพที่ 5 ผนังก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมที่ถูกนํ้าแกวปะทุใส 

 

ตารางที่ 1 ผลการอานคาอุณหภูมิของเทอรโมคัปเปลตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และกระแสไฟฟา 

 

TC1 (oC) TC2 (oC) I (A) 

1055 762 15 

1187 858 15.5 

1322 953 15.5 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

144 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development 

นําคาอุณหภูมิที่ไดมาทําการวิเคราะหคาการสูญเสียความรอนผานชองเปด การสงผานความรอนผานชองเปด

สามารถคํานวนไดโดยใชคาการแผรังสีของวัตถุดํา (black body radiation) ที่อุณภูมิของเตา (1200oC) คูณกับคาการแผรังสี

(emissivity) มีคาเทากับ 0.8 และคาตัวประกอบการแผรังสีผานชองเปด (radiation factor)  ซ่ึงในงานน้ีใชผนังกวาง 

0.115m ยาว 0.231m หนา 0.0252m ทําการเจาะชองเปดขนาด 6.3585x10-5m2 จํานวน 40 ชองและใชงานเตาที่อุณหภูมิ 

(1200oC) จะสามารถคํานวณไดดังสมการตอไปน้ี 

 คาการสงผานความรอนจากชองเปด (heat transfer due to opening) 

           Q1 = (radiation factor) x (black body radiation) x (emissivity) x (area of opening)          (3.1) 

    =   50.71 239810.0726 0.8 40 6.3585 10      

   = 341.56 W       

 ในกรณีผนังทึบจะสามารถคํานวณหาคาการสูญเสียความรอนไดจากการนําคาการนําความรอน (k-values) คูณกับ

พื้นที่หนาตัดของผนัง (area) คูณกับคาผลตางอุณหภูมิเฉล่ีย ( T )แลวหารดวยความหนาของผนัง 

 คาสงผานความรอนจากลวดความรอนผานแผนฉนวนทึบสามารถหาไดดังสมการ 

                Q2 
(k values) (area) ( )T

Thickness
   

       (3.2) 

          (0.47) (0.7263) (626)
0.0827

 
  

    2583.94 BTU/h 

    757.29 W   

 ดังน้ันคาการสงผานความรอนรวมจากการคํานวณขางตนมีคาเทากับ 

          Qtot 341.56 757.29   W 

     1098.85  W    

 การคํานวณหาคากําลังไฟฟาในลวดความรอนที่อุณหภูมิ (1200oC) สามารถคํานวณไดจากกฎของโอหม 

 สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (3.5) 

                   2P I R          (3.5) 

      219 5.5    

      1985.50 W      

 

4. สรุปผลการวิจัย 

  

จากผลการทดสอบผนังก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมน้ี เปนผนังที่สามารถสรางขึ้นเองได มีขั้นตอนและ

วิธีการทําไมซับซอน สามารถนําไปปรับใชกับเตาหลอมที่ตองการถนอมสวนประกอบภายในเตา และปองกันผลเสียอันเน่ือง   

มาจากการที่ลวดความรอนภายในเตาหลอมขาด ซ่ึงทําใหดําเนินการหลอมแกวไดอยางตอเน่ือง สามารถลดตนทุนการผลิตแกว 

และลดคาใชจายในการซอมบํารุงได สวนคาความรอนที่สงผานผนังเจาะรูยังมีคาไมสูงนักเม่ือเทียบกับความรอนที่ไดจาก

ลวดความรอนซ่ึงสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการหาวัสดุใหมที่ทนไฟและสงผานความรอนไดดีขึ้น 
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