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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อความเค้นในถังแรงดัน

แนวนอนและแท่นรองรับด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้แบบจ าลองสามมิติและวิเคราะห์เพียงหนึ่ง 

ส่วนสี่ของแบบจ าลอง ตัวแปรที่ท าการศึกษาคือ อัตราส่วนของระยะห่างระหว่างส่วนปลายของถัง

แรงดันและแท่นรองรับต่อความยาวส่วนทรงกระบอกของถังแรงดัน (A/L) และอัตราส่วนของความ

ยาวส่วนทรงกระบอกต่อรัศมีของถังแรงดัน (L/R) นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดของแท่นรองรับกับความเค้นในถังแรงดันและแท่นรองรับ  

จากการศึกษาพบว่าความเค้นในถังแรงดันและแท่นรองรับจะลดลงเมื่ออัตราส่วน A/L เท่ากับ 

0.2 และอัตราส่วน L/R น้อยกว่า 14 ขนาดของแท่นรองรับที่เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าความเค้นใน

ถังแรงดันและแท่นรองรับลงได้ 
 

ค าส าคัญ : ถังแรงดัน, แท่นรองรับ, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, ความเค้น  
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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. 
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ข13  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า L/R เท่ากับ 20 55 
ข14  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า L/R เท่ากับ 20 55 
ข15  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า L/R เท่ากับ 22 56 
ข16  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า L/R เท่ากับ 22 56 
ค1    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 5o 58 
ค2    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 5o 58 
ค3    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 10o 59 
ค4    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 10o 59 
ค5    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 15o 60 

ค6    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 15o 60 
ค7    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 20o 61 
ค8    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 20o 61 
ค9    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 25o 62 
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ค10  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 25o 62 

ค11  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า  เท่ากับ 30o 63 

ค12  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า  เท่ากับ 30o 63 
ง1    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 25    65 
ง2    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 25 65 
ง3    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 50    66 
ง4    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 50 66 
ง5    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 75    67 
ง6    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 75 67 
ง7    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 100    68 
ง8    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 100 68 
ง9    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 125    69 
ง10  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 125 69 
ง11    ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านนอกที่ค่า D1 เท่ากับ 150    70 
ง12  ผลการวิเคราะห์ค่าความเค้นที่ผนังด้านในที่ค่า D1 เท่ากับ 150 70 
  
  
  

  

  
  

  

  
  
 


