การวัดค่ าสภาพการนําความร้ อนของวัสดุ
เรี ยบเรี ยงโดย สมจิตร พุฒดี
นักวิจัย บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่ า การถ่ า ยเทความร้ อนของวัส ดุ

แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มี ข้ อจํ า กัด อยู่บ้ า ง คื อ การคํ า นวณจะ

โดยทั่วไปมีสามลักษณะ คือ การนํ าความร้ อน การพาความ

ยุ่งยาก ใช้ สมการที่ซบั ซ้ อน [2] ตัวอย่างวิธีการวัดแบบสภาวะ

ร้ อน และการแผ่รังสีความร้ อน ในบทความนีจ้ ะขอเสนอเรื่ อง

ไม่คงที่ เช่น

การนําความร้ อน (Heat conduction) ซึง่ การนําความร้ อนเป็ น
ปรากฏการณ์ ที่พลังงานความร้ อนมีการถ่ายเทภายในวัสดุใดๆ
หรื อ ระหว่ า งวัส ดุส องชิ น้ ที่ สัม ผัส กัน โดยมี ทิ ศ ทางของการ
เคลื่อนที่ของพลังงานความร้ อนจากบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ไปยัง
บริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า โดยที่ตวั กลางไม่มีการเคลื่อนที่ [1]
ในการวัดสมบัติการนําความร้ อนของวัสดุ จะมีค่าที่บ่งบอกถึง
ความสามารถในการถ่ายเทความร้ อนของวัสดุ คือ ค่าสภาพ
การนําความร้ อน (Thermal conductivity, k) ซึ่งเป็ นการวัด

- Hot wire probe (ขดลวดความร้ อน) การวัดแบบนี ้
จะใช้ แหล่งความร้ อนที่เป็ นเส้ นลวดที่ยาวมากๆ เป็ นตัวให้ ความ
ร้ อน โดยลวดนัน้ ต้ องไม่มีการหดหรื อขยายตัวที่อุณหภูมิใดๆ
ขณะใช้ งาน โดยทั่วไปจะนิยมใช้ ลวดทองแดง การวัดการนํ า
ความร้ อนวิ ธี นี ส้ ามารถประยุก ต์ ใ ช้ ได้ ห ลากหลาย สะดวก
รวดเร็ ว ใช้ เวลาในการวัดน้ อย ไม่จํากัดขนาดชิ ้นงานในการวัด
และสามารถวัดได้ ตงแต่
ั ้ อณ
ุ หภูมิประมาณ RT ถึง 1500 oC

อัตราการไหลของความร้ อนที่จดุ ใดๆ ผ่านมวลวัสดุที่มีอณ
ุ หภูมิ

- Laser flash method วิธีนี ้จะวัดการเพิ่มขึ ้นของ

แตกต่างกันระหว่างพื ้นผิวของวัสดุ โดยจะมีค่าแตกต่างกันตาม

อุณหภูมิของชิ ้นงานแผ่นบางเมื่อมีการให้ พลังงาน laser เข้ าไป

ชนิดของวัสดุ ถ้ าวัสดุสามารถนําความร้ อนได้ ดี ก็จะมีค่า k ที่

แบบ pulse การวัดแบบนี ้มีความรวดเร็ ว เหมาะกับวัสดุหลาย

สูง เราจะเรี ยกวัสดุประเภทนี ้ว่า “ตัวนําความร้ อน” ตัวอย่างเช่น

ชนิด ประยุกต์ใช้ งานได้ หลากหลาย เนื่องจากช่วงอุณหภูมิของ

โลหะ แต่ถ้าวัสดุใดสามารถนํ าความร้ อนได้ น้อย หรื อมีค่า k

การวัดที่กว้ าง ตัง้ แต่ประมาณ -120 ถึง 2800 oC วิธี laser

ตํ่าๆ วัสดุประเภทนี ้จะเรี ยกว่า “ฉนวนความร้ อน” มีสมบัติใน

flash นี ้ นอกจากจะวัดค่าสภาพการนําความร้ อนของวัสดุแล้ ว

การป้องกันการถ่ายเทความร้ อนได้ ดี ดังนันจึ
้ งนิยมนํามาใช้ ใน

ยังสามารถวัดค่า Thermal diffusivity ได้ อีกด้ วย

การหุ้มท่อในระบบต่างๆ เพื่อให้ ประหยัดการใช้ พลังงาน โดย

2. การวั ด แบบสภาวะคงที่

(Steady-state

การวัดค่าสภาพการนําความร้ อน สามารถแบ่งตามเทคนิคของ

method) นิยมใช้ เมื่ออุณหภูมิของวัสดุที่ทําการวัดไม่เปลี่ยน

การวัดได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ

ตามอุณหภูมิในการวัด เช่น วัสดุประเภทฉนวนความร้ อน ซึง่ ใน

1. การวัดแบบสภาวะไม่ คงที่ (Transient method)
เป็ นการวัดในขณะที่มีการให้ ความร้ อนเข้ าไป เป็ นการวัดแบบ

การวัดค่าสภาพการนําความร้ อนของฉนวนความร้ อนมี 2 วิธี

เป็ น function กับเวลา ซึง่ การวัดแบบนี ้มีข้อดีคือ ไม่จําเป็ นต้ อง
รอให้ ระบบเข้ าสูส่ ภาวะคงที่ จึงทําให้ ใช้ เวลาในการวัดที่รวดเร็ ว

หลักๆ คือ

- Guard hot plate (GHP) เป็ นวิธีการวัดแบบ

การคํ า นวณค่า สภาพการนํ า ความร้ อนของการวัด

absolute method คือการวัด heat flux โดยตรง จึงไม่ต้องมี

แบบ Heat flow meter จะใช้ สมการการถ่ายเทความร้ อนของ

การ calibration มีความแม่นยําสูง มีช่วงของอุณหภูมิการวัดที่

Fourier’s law แบบ 1 มิติ [5] คือ

กว้ าง ตังแต่
้ -160 ถึง 650 oC แต่วิธีนี ้มีข้อเสียคือใช้ เวลาในการ

……….…………(1)

วัดที่น าน โดยในการวัดต้ องใช้ ตัวอย่างในการทดสอบ 2 ชิ น้
เพื่อยืนยัน ว่ามีการถ่ายเทความร้ อนอย่างสมมาตร [3] วิธีแบบ

เมื่อ

GHP นี ้เป็ นการวัดตามมาตรฐาน ISO 8302 และ ASTM C177

k = ค่าสภาพการนําความร้ อน(W/m-K)
= temperature gradient (K/m)

- Heat flow meter (HFM) เป็ นวิธีการวัดแบบ
comparative method โดยการวัด heat flow เป็ นวิธีที่ง่ายและ
รวดเร็ว ใช้ ชิ ้นงานทดสอบแค่ชิ ้นเดียว แต่เครื่ อง HFM ต้ องมีการ

ส่วนค่าความต้ านทานการนําความร้ อนของวัสดุ (R)
สามารถคํานวณได้ จาก

ออกแบบเครื่ องมือที่ดี เพื่อให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนไปใน

………………….(2)

ทิ ศ ทางเดี ย ว เครื่ อ ง HFM ประกอบไปด้ ว ย plate 2 อัน ที่ มี
อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ hot plate และ cold plate ตัวอย่างที่
ทดสอบจะถูกใส่ระหว่าง plate [4] (ดังแสดงในรู ปที่ 1) โดย
ความร้ อนจะมีการถ่ายเทจากอุณหภูมิสงู ไปยังอุณหภูมิตํ่า (hot
plate ไปยัง cold plate) และในตัวเครื่ องจะใช้ sensor ในการ
วัด heat flow ดังนันเมื
้ ่อเครื่ องเข้ าสูส่ ภาวะคงที่ (Steady-state)
นัน่ คือมี temperature gradient เป็ นศูนย์ เครื่ องจะคํานวณ
เป็ นสภาพการนําความร้ อน การวัดค่าสภาพการนําความร้ อน
ของฉนวนโดยวิธี Heat flow meter นี ้ จะเป็ นการวัดตาม
มาตรฐาน ASTM C518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN
EN13163 เป็ นต้ น

q = heat flux (W/m2)

เมื่อ

∆x = ความหนาของวัสดุ (m)
R = ความต้ านทานความร้ อน (m2K/W)

จากสมการ (2) ค่าความต้ านทานความร้ อนจะขึ ้นอยู่
กับความหนาและค่าสภาพการนําความร้ อน โดยเมื่อความหนา
มากขึ ้น ค่าความต้ านทานความร้ อนจะเพิ่มขึ ้นตามด้ วย
จะเห็นได้ ว่า ในการวัดค่าสภาพการนําความร้ อนของ
วัสดุมีหลายวิธี การเลือกเครื่ องมือจึงควรเลือกให้ เหมาะสมกับ
ช่วงค่าการนําความร้ อนของวัสดุ ซึ่งถ้ าเป็ นวัสดุประเภทฉนวน
จะนิยมใช้ เครื่ อง Guard hot plate และ Heat flow meter
เนื่องจากเครื่ องนี ้เหมาะกับวัสดุที่มีค่าสภาพการนําความร้ อนที่
ตํ่า ซึ่งจากรู ปที่ 2 จะแสดงถึงช่วงของเครื่ องมือวัดที่เหมาะกับ
การวัดค่าสภาพการนําความร้ อนของวัสดุแต่ละประเภท

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่ อง Heat flow meter [4]

Thermal Conductivity (W/m-K)

Thermal conductivity of IRMM 440 measured with different
techniques
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รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบค่า thermal conductivity ที่วดั จากวิธี
รู ปที่ 2 ช่วงของเครื่ องมือที่เหมาะสมในการวัดค่าสภาพการนํา
ความร้ อน [5]
นอกจากนี ้การวัดการนําความร้ อนด้ วยวิธี Guard hot
plate (GHP) และ Heat flow meter (HFM) ยังมีข้อแตกต่าง
กันอยู่บ้างกล่าวคือ การไหลของความร้ อนโดยวิธี Heat flow
meter มีการไหลแบบทิศทางเดียว ในขณะที่วิธี Guard hot
plate ซึ่ ง ใช้ ตัว อย่ า งจํ า นวน 2 ชิ น้ ความร้ อนจะถ่ า ยเททั ง้
ทิศทางขึน้ และลง แต่หลังจากทําการทดลองเปรี ยบเทียบค่า
สภาพการนําความร้ อนที่วดั ได้ จากทังสองวิ
้
ธี โดยใช้ Resinbonded glass fibre board ซึ่งเป็ น Certified reference
material (IRMM-440 S137) ในช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยตังแต่
้ -10
ถึง 50 oC ผลการทดลองพบว่าค่าสภาพการนําความร้ อนจาก
ทังสองวิ
้
ธีมีค่าใกล้ เคียงกัน ดังแสดงในรู ปที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
วิธีการวัด Heat flow meter มีการถ่ายเทความร้ อนไปใน
ทิศทางเดียว ค่าสภาพการนําความร้ อนที่ได้ ก็มีความถูกต้ อง
แม่นยําสูง ไม่แตกต่างจากวิธีการแบบ Guard hot plate

GHP และ HFM
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