
  

ง 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การวิเคราะหสมรรถนะเคร่ืองอบแหงชนดิปมความรอน                      
                                                                    แบบสองข้ันตอน 
 
ผูเขียน นายเรวัฒ  คําวัน 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ 
 

  
บทคัดยอ 

 
                   วิทยานิพนธนี้จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาการวิเคราะหสมรรถนะเคร่ืองอบแหงชนิดปมความ
รอนแบบสองข้ันตอน  โดยมีการออกแบบ  สรางและเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองอบแหงชนิด
ปมความรอนแบบขั้นตอนเดียวกับแบบสองข้ันตอน โดยระบบปมความรอนแบบสองขั้นตอน
ประกอบดวยเคร่ืองควบแนน 1 ตัว  ขนาด 12.5 kW  เคร่ืองทําระเหย  2  ตัว ขนาด 10.5 kW   เคร่ือง
อัดไอ(สําหรับ R-134a) 1 ตัว วาลวลดความดัน 2 ตัว ชุดควบคุมแรงดันเคร่ืองทําระเหย 1 ตัว จาก
การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแหงชนิดปมความรอนแบบสองข้ันตอน   การทดลองเปนระบบปด  
โดยใชใยผาอัดแผนเปนวัสดุทดสอบ  โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาคือ อัตราการไหลของลมรอนจําเพาะ
เปล่ียนแปลงในชวง 100-200 kgdry air/h-kgdry-product เง่ือนไขท่ีกําหนดมีดังนี้คือน้ําหนักเร่ิมตนของวัสดุ
ทดสอบประมาณ 42 kg  ความช้ืนเร่ิมตน 310.6% มาตรฐานแหง โดยทําการอบใยผาอัดแผนชุบน้ํา
จนกระท่ังมีความช้ืนสุดทายประมาณ 10–16% มาตรฐานแหง  อุณหภูมิลมรอนกอนเขาหองอบแหง 
60°C  และสัดสวนอากาศไหลขามเคร่ืองทําระเหย 70%  จากการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของ
เคร่ืองอบแหงไดคาตางๆดังนี้ อัตราการอบแหงเฉล่ีย(DRavg) มีคาในชวง 2.924-3.335  kgwaterevap/h  
อัตราการดึงความช้ืนเฉล่ีย (MERavg)  มีคาในชวง 2.346-2.490 kgwater cond/h   อัตราการดึงความช้ืน
จําเพาะเฉล่ีย (SMERavg) มีคาในชวง 0.956-1.060 kgwater evap/kW-h  และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปม
ความรอนเฉล่ีย (COPhp) มีคาในชวง 1.996- 3.073    และจากการเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ือง
อบแหงท้ังสองระบบ   พบวาถาอัตราการไหลจําเพาะของอากาศลดลงจะสงผลให SMERavg และ 
COPhp ลดลง  และพบวาเคร่ืองอบแหงชนิดปมความรอนแบบสองข้ันตอนสามารถเพ่ิม DRavg สูงสุด
ไดถึง 6.75%  และ MERavg ไดสูงสุดถึง 35.60%   
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ABSTRACT 

The aim of this research was to investigate the performance analysis of a two-stage heat 
pump dryer. This modified heat pump dryer was designed, constructed, performed and compared  
with the heat pump dryer. The drying system consisted of 12.5 kW condenser, 10.5 kW two 
evaporators, compressor (for R-134a), two expansion valves, and pressure regulator at evaporator. 
The experiments was performed in the closed system by using compressed cloth fiber as testing 
material. The initial weight of material was 42 kg, with the initial moisture content of 310.6% dry 
basis. This material was dried until 10-16% dry basis final moisture content. The operating 
conditions were specific air flow rate of 100-200 kgdryair/h-kgdry product, a drying temperature 60๐C  
and 70% fraction of by-pass air evaporator. In this system, both evaporators operated in series, so 
called two-stage heat pump dryer. From the performance analysis of two-stage heat pump dryer, it 
was found that the average drying rate (DRavg) was 2.924-3.335 kgwater evap/h, the average moisture 
extraction rate (MERavg) was 2.346-2.490 kgwater cond/h, the average specific moisture extraction 
rate (SMERavg) was 0.956-1.060 kgwater evap/kW-h and the average coefficient of performance of the 
heat pump dryer was 1.996-3.073. In comparing performance between single-stage and two-stage  
heat pump dryers. The results showed that SMERavg and COPhp increased when specific air flow 
rate increased for both drying systems.  In the case of two-stage heat pump dryer, it indicated that 
DRavg was up to 6.75% and MERavg up to 35.60%. 
 


