หนวยที่ 6 อุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน
อุณหพลศาสตร (thermodynamics) เปนวิชาที่ศึกษาเกีย่ วกับพลังงาน (energy) และเอนทัลป(enthalpy) ของระบบ กลาวถึงระบบ
คุณสมบัติของระบบ และอันตรกิริยา(interaction) ระหวางระบบกับสิ่งแวดลอมในรูปของพลังงานความรอน สําหรับพลังงานที่
กลาวในวิชาอุณหพลศาสตรนั้นอาจอยูใ นรูปตางๆ เชน พลังงานภายใน (internal energy) พลังงานศักย พลังงานจลน งานและความ
รอน พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งไปเปนพลังงานอีกรูปหนึ่งโดยพลังงานทั้งหมดจะคงที่เสมอ นัน่ คือ พลังงานไม
สามารถสรางขึ้นใหมหรือทําลายใหหมดไปได ซึ่งเปนไปตามกฎอนุรกั ษพลังงาน (principle of energy conservation)
1. มวลควบคุม (Control mass) หรือระบบปด (close system)
เมื่อกลาวถึงระบบหนึ่งๆ ทุกสิ่งทุกอยางทีอ่ ยูภายนอกระบบจะเรียกวาสิ่งแวดลอม (surrounding) มวลควบคุมจะแยกออกจาก
สิ่งแวดลอมโดยมีขอบเขตของระบบ(bound) เปนเครื่องแบงพรมแดน
มวลควบคุมระบบปด หมายถึง ปริมาณที่แนนอนของสสารหนึ่งๆ ที่ตองการศึกษาพฤติกรรมทางอุณหพลศาสตร โดยมีลักษณะดังนี้
1 .1 มวลของสารภายในระบบไมเปลี่ยนแปลง และไมมีมวลสารไหลขามเขตของระบบ
1.2 มวลควบคุมจะแยกออกจากสิ่งแวดลอมโดยขอบเขตของระบบ
1.3 มวลควบคุมมีเพียงความรอนและงานทีส่ ามารถถายเทขามขอบเขตของระบบ
1.4 ขอบเขตของระบบสามารถเคลื่อนที่ได (หดหรือขยายตัวได)

ระบบปดแสดงขอบเขตของระบบที่เคลื่อนที่ได
2. ปริมาณควบคุม ( control volume) หรือระบบเปด ( open System) หมายถึงปริมาตรของสสารหนึ่ง ที่ตองการศึกษาพฤติกรรม
ทางอุณหพลศาสตร พื้นผิวของปริมาตรควบคุมที่เลือกขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เปนพรมแดนระหวางปริมาตรควบคุมกับสิ่งแวดลอม
เรียกวาผิวควบคุม (control surface) หรือขอบเขต (boundary)
มีลักษณะดังนี้
- มวลสารในปริมาณควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงหรือไมก็ได
- - ปริมาตรควบคุมจะแยกออกจากสิ่งแวดลอมโดยผิวควบคุม
- ปริมาตรควบคุมจะมีความรอน งาน และมวลสารที่ถายเทขามผิวควบคุมได
- ผิวควบคุมของปริมาตรควบคุมนั้นอาจคงที่ ขยาย หรือหดได

ปริมาณควบคุม (control volume : CV ) และขอบเขตของระบบ

ปริมาณควบคุมที่มีสสารไหลเขาไหลออก
3. สถานะ (phase) หมายถึงปริมาณของสารที่เปนเนื้อเดียวกันตลอด ปกติจะมี 3 สถานะ ของแข็ง ของเหลว กาซ
การเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปสูอีกสถานะหนึ่งของสารพิจารณาไดดังนี้
การหลอมตัว (melting) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเปนของเหลว
การแข็งตัว (Freezing)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวไปเปนของแข็ง
การระเหย ( vaporization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวไปเปนไอหรือกาซ
การควบแนน (condensation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเปนไอหรือกาซ
4. พลังงาน (energy) หมายถึงความสามารถในการทํางานได หรือสามารถเปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูปหนึ่งไปเปนพลังงานอีก
รูปหนึ่งได ถาหากกลาวถึงระบบ พลังงานนั้นหมายถึงคุณสมบัติของระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เมื่อระบบมีงานและความรอน หรือ
อยางใดอยางหนึ่ง ขามขอบเขตของระบบ หนวยเปน N.m หรือ Joule แยกเปน 2 ประเภท
- พลังงานสะสม ไดแก พลังงานศักย พลังงานจลน พลังงานเคมี พลังงานการเคลื่อนไหวของโมเลกุล
- พลังงานถายเท ความรอนสัมผัส ความรอนแฝง และงาน
5. พลังงานศักย (potential energy) คือ พลังงานของมวลใดมวลหนึ่ง ที่เปนผลมาจากแรงดึงดูดของโลก เมื่อมวลนั้นอยูทตี่ าํ แหนง
ซึ่งมีความสูงเหนือระดับอางอิง
6. พลังงานจลน (kinetic energy) คือพลังงานของระบบที่เปนผลมาจากระบบ ( หรือมวล ) นั้นมีการเคลื่อนที่ พลังงานจลนมีคา
มากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดความเร็วและมวลของระบบนั้น
7. งานของระบบที่ไมมีการไหล เรียกอีกอยางหนึ่งวา งานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของขอบเขตของระบบ หรือ งานเนื่องจากการ
แทนที่ (displacement work) ขอบเขตของระบบเคลื่อนที่เมื่อระบบเปลี่ยนแปลงสภาวะ (ขยายหรือหดตัว) ซึ่งทําใหระบบนั้น
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและเกิดงานเนื่องจากการแทนที่

งานที่กระทําโดยระบบ (ลูกสูบ- กระบอกสูบ)

8. งานเนื่องจากการไหล (flow work) จะทําใหมีการไหลของมวลสาร ผานปริมาตรควบคุมอยางตอเนื่องตลอดเวลา เมื่อพิจารณา
งานเนื่องจากการไหลบนหนาตัดใดๆ

การเคลื่อนที่ของลูกสูบที่มีมวลนอยมาก และขับของไหลใหเคลื่อนที่ผานหนาตัดของภาชนะบรรจุ
9. ความจุความรอนจําเพาะ (specific heat) หมายถึง ปริมาณความรอนที่สารนั้นสามารถรับไว (หรือคายออก) ตอหนึ่งหนวยมวล
ของสาร แลวทําใหสารนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง หนึ่งองศา มีหนวยเปน kJ/kg.K 1หรือ kJ/kg.C
10. ความรอน สําหรับระบบหนึ่งๆ ความรอนจะเกิดการถายเทเมื่อมีอุณหภูมิแตกตางกัน 2 บริเวณ โดยความรอนจะถายเทจาก
ุ หภูมิสูงไปสูบริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิต่ํากวาเสมอ การถายเทความรอนเขาหรือออกจากระบบจะกํากับดวยเครื่องหมาย บวก
บริเวณที่มีอณ
หรือลบ
- ความรอนมี เครื่องหมายลบ เมื่อระบบสูญเสียความรอนหรือมีความรอนถายเทออกจากระบบ
- ความรอนมีเครื่องหมายบวก เมื่อระบบไดรับความรอนหรือมีความรอนถายเทเขาระบบ
รูปแบบของความรอนแยกเปนสามประเภทคือความรอนสัมผัส ความรอนแฝง ความรอนจากปฏิกิริยาเคมี
- ความรอนสัมผัส (sensible heat) คือ ปริมาณความรอนจํานวนหนึ่งที่ทาํ ใหสารหนึ่งๆมีอุณหภูมิเปลีย่ นแปลง โดยไมทําให
สถานะของสารนั้นเปลี่ยนแปลง
- ความรอนแฝง (latent heat) คือปริมาณความรอนจํานวนหนึ่งที่ใหสารหนึ่งๆ (หรือดึงออกจากสาร) แลวทําใหสารนั้น
เปลี่ยนแปลงสถานะภายใตอณ
ุ หภูมิคงที่
- ความรอนจากปฏิกิริยาเคมี คือ พลังงานความรอนของสารเชื้อเพลิง ขณะสารเชื้อเพลิงเผาไหมจะปลดปลอยพลังงานความรอน
ออกมา
11. พลังงานภายใน พิจารณากระบวนการใหความรอนแกระบบปด (มวลควบคุม) ภายใตปริมาตรคงที่ ภายในภาชนะปดสนิท
และหุมฉนวนเปนอยางดีโดยรอบ จึงไมมคี วามรอนสูญเสียออกสูภายนอก
สภาวะเริ่มตน ใหความรอน สภาวะสุดทาย

Q = พลังงานความรอน
12. เอนทัลป (H) เปนคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมีคาเทากับผลรวมของพลังงานภายใน (U) กับงานเนื่องจากการ
ไหล (PV) ดังนั้นเอนทัลปของระบบหนึ่งจึงเขียนเปนสมการไดดังนี้
H = U + PV
เมื่อ H = เอนทัลปของระบบที่สภาวะใดสถาวะหนึ่ง หนวยเปน kJ
U = พลังงานภายในของระบบที่สภาวะเดียวกัน หนวยเปน kJ
PV = งานเนื่องจากการไหลของระบบที่สภาวะเดียวกัน หนวยเปน kJ

13. กฎอนุรักษพลังงาน (principle of energy conservation) กฎอนุรักษพลังงานเปนกฎพื้นฐานแหงธรรมชาติ ซึ่งมีใจความดังนี้
พลังงานไมสามารถสรางขึ้นหรือทําลายใหหมดไปได แตพลังงานนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสูอกี รูปแบบหนึ่งได
โดยพลังงานทัง้ หมดยังคงเดิมเสมอ ซึ่งถาหากปราศจากการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความเสียดทาน พลังงานทั้งหมดของวัตถุหรือ
ระบบที่ตําแหนงใดๆ (หรือสภาวะใดๆ) มีคาคงที่เสมอ
คุณสมบัตขิ องสารบริสุทธิ์
สารบริสุทธิ์ หมายถึง สารที่มีสวนประกอบทางเคมีเหมือนกันทั้งมวลสาร ตัวอยางเชน น้ํา ไนโตรเจน ฮีเลี่ยม และ
คารบอนไดออกไซด แอมโนเนีย ฟรีออน-12 เปนตน สารบริสุทธิ์อาจจะประกอบดวยสวนประสมทางเคมีหลายอยาง แตมีความ
เปนเนื้อเดียวกัน เชน อากาศ ที่ประกอบดวยกาซหลายชนิด
1. สถานะของสารบริสุทธิ์ สลายดํารงอยูไ ดในสถานะที่แตกตางกัน ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
2. การเปลี่ยนสถานะ เชน ในหมอตมไอน้ํา (boiler) น้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา หรืออุปกรณควบแนน (condenser) อยูในสภาพของ
ผสมระหวางของเหลวและไอ สารทําความเย็นในตูเย็น
เมื่อน้ําอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส น้ําเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ ณ อุณหภูมิคงที่ การเปลี่ยนสถานะจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งของเหลวกลายสภาพเปนไอน้ําจนหมด สภาวะนี้เรียกวา ไอน้าํ อิ่มตัว (saturated vapor)
ถายังมีการถายเทความรอนใหกับไอน้ําอิ่มตัวตอไป ก็จะทําใหอุณหภูมิของไอน้ําและปริมาตรจําเพาะเพิ่มขึน้ เรียกวาไอดง
(superheated vapor)
3. อุณหภูมิอิ่มตัวและความดันอิ่มตัว การเดือดของน้ําที่ 100 องศา C เกิดที่ความดันบรรยากาศ ( 1atm) ดังนัน้ ในสภาวะความดัน
อื่นๆ อุณหภูมสิ ําหรับการเดือดของน้ําก็จะแตกตางกันไป
4. ไดอะแกรม T-v เปน ความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิ (T) และ ปริมาตรจําเพาะ (V)

ไดอะแกรม T-v แสดงขบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํา ณ ความดันตางๆ

5. ไดอะแกรม P-v

ความดันภายในกระบอกสูบ สามารถปรับลดไดโดยลดน้ําหนักของลูกสูบ

ไดอะแกรม P-v ของสารบริสุทธิ์ที่หดตัวเมื่อมีการแข็งตัว
6. ไดอะแกรม P-T ในบางสภาวะ สถานะของสารบริสุทธิ์ คือของแข็ง ของเหลว กาซ อาจจะอยูใ นสภาวะเดียวกันได ดังแสดง
เปนเสนทริปเปล (triple line) ในไดอะแกรม P-v ซึ่งเปนเสนที่มีความดันและอุณหภูมทิ ี่คงที่ แตมีปริมาตรจําเพาะทีแ่ ตกตางกัน แต
ถาพิจารณาจาก ไดอะแกรม P-T พบวาเสนทริปเปลนี้จะปรากฏเปนจุดซึ่งเรียกวาจุดทริปเบิล (triple point)

7. ตารางคุณสมบัติ
- ตารางคุณสมบัติของเหลวอิ่มตัวและไออิ่มตัว
- ตารางคุณสมบัติไอดง (superheated vapor)

การถายเทความรอน คือ คือการที่พลังงานไดมีการสงผานเนื่องจากมีความแตกตางของอุณหภูมิ นั่นคือเมื่อใดก็ตามที่มีความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิในตัวกลาง หรือระหวางตัวกลางจะตองมีการถายเทความรอนเกิดขึ้น การถายเทความรอนมี 3 รูปแบบคือ
1. การนําความรอน (conduction) หมายถึงการถายเทความรอนที่เกิดขึน้ ตกครอมระหวางตัวสื่อกลาง
2. การพาความรอน (convection) หมายถึงการถายเทความรอนที่เกิดขึน้ ตกครอมระหวางพืน้ ผิวและของไหลที่เคลื่อนที่ผานพื้นที่ผิว
และมีอุณหภูมทิ ี่แตกตางกัน
3. การแผรังสีความรอน (radiation) ทุกๆ พื้นผิวมีอุณหภูมิอยูคาๆ หนึง่ จะมีการสงพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และโดยทีไ่ มตอ งมีสื่อกลางใดๆ จะมีการสงผานความรอนระหวางสองพื้นที่ผิวที่มีอณ
ุ หภูมิแตกตางกัน
การนําความรอน
การพาความรอน
การแผรังสีความรอน

การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน
1. การนําความรอน ( conduction) เกิดขึ้นจากการสงผานพลังงานจากอนุภาคที่มพี ลังงานมากไปยังอนุถาคที่มีพลังงานนอยกวา
กลไกของการนุความรอนอาจพิจารณาตัวอยางไดจากกาซที่มีความแตกตางของอุณหภูมิ ขณะทีก่ า ซอยูในชองวางระหวางสอง
ระนาบที่มีอุณหภูมแิ ตกตางกัน อนุภาคทีม่ ีอุณหภูมิสูงยอมมีพลังงานที่สูงกวา และมีการเคลื่อนที่ๆมากกวา เกิดการชนกันของ
อนุภาค และเกิดการสงถายพลังงานจากโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกวาไปยังโมเลกุลที่พลังงานต่ํากวา ในสภาพที่อุณหถูมิแตกตางกัน
การสงผานพลังงานจะตองเกิดขึ้นในทิศทางจากอุณหภูมสิ ูงไปยังที่อุณหภูมิต่ํากวา

ตัวอยางเชน การนําความรอนของชอนกาแฟโลหะทีจ่ ุมลงในถวยกาแฟรอน เมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง ปลายที่จบั ของชอนกาแฟที่อยู
ดานบนก็จะเกิดความรอนขึน้ มา
2. การพาความรอน (convection) การพาความรอนประกอบดวยกลไกการทํางาน 2 กลไกคือ การสงผานพลังงานเนื่องจากการ
เคลื่อนที่กลับไปมาของโมเลกุล และการสงผานพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของๆไหลเอง การเคลื่อนที่ของของไหลนี้เกีย่ วของ
กับความจริงทีว่ า โมเลกุลจํานวนมากเคลือ่ นที่และไหลไปสะสมกัน การไหลดังกลาวยังคงมีการเคลื่อนที่กลับไปมา การสงผาน
ความรอนทั้งหมด เกิดขึ้นเนื่องจากการซอนทับกันของการสงผานพลังงานโดยการเคลื่อนที่ของโมเลกุลและของๆไหล

การพาความรอนสามารถแบงแยกตามการไหลของๆไหลไดเปน การพาความรอนแบบบังคับ (forced convection) และการพาความ
รอนแบบธรรมชาติ (free or natural convection)

การพาความรอนแบบบังคับ

การพาความรอนแบบธรรมชาติ

3. การแผรงั สี (radiation) พิจารณาวัตถุของแข็ง เริ่มตนมีอุณหภูมสิ ูงกวาสิ่งแวดลอม เมื่อปลอยวัตถุทิ้งไวระยะหนึ่งของแข็งชื้น
นี้จะเย็นตัวลง และทายสุดจะมีอุณหภูมิเทากับสิ่งแวดลอม การเย็นตัวลงเกี่ยวของกับการลดลงของพลังงานภายในที่เก็บไวใน
ของแข็งและเปนผลโดยตรงจากการแผรังสี (emission) ของการแผรังสีจากพื้นผิวของแข็ง ซึ่งในขณะเดียวกันพื้นผิวของแข็ง ก็มีการ
รับและดูดซับรังสีที่ออกมาจากสิ่งแวดลอมดวย
manasu

