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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ได้ ศึกษาการเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนโดยการใส่แผ่นบิดผิวเรี ยบ ผิวคลืน และผิวคลืน
กึงกลางสอดใส่ ลวดทองแดง โดยใส่แ ผ่น บิด มีอัต ราส่ว นการบิด (y/w) เท่า กับ 5, 6 และ 7 ลัก ษะการไหลแบบ
ปั นป่ วน ช่วงเลขเรย์โนลด์ 4,000-8,000 ภายใต้ เงือนไขฟลักซ์ความร้ อนคงที ผลการทดสอบพบว่า แผ่นบิดผิวคลืน
กึงกลางสอดใส่ลวดทองแดงให้ ค่าสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนสูงสุด เท่ากับ 1.03 ทีอัตราส่วนการบิดเท่ากับ 5
ที เลขเรย์ โนลด์ เท่ า กั บ 4,000 และค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นของแผ่ น บิ ด ผิว คลื นดี ก ว่ า แผ่ น บิ ด ผิ ว เรี ย บเท่ า กับ
6 เปอร์ เซ็นต์ จากลักษณะพืนทีผิวในการแลกเปลียนความร้ อนทีเพิมขึน และการไหลแบบหมุนควง ซึงไปทําลายชัน
ผิวความร้ อนบริเวณผนังท่อให้ บางลง จึงช่วยให้ การแลกเปลียนความร้ อนเพิมขึน
คําสําคัญ: แผ่นบิดผิวคลืน ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อน อัตราส่วนการบิด

Abstract
This paper reports the study of heat transfer performance in a circular tube by using smooth
surface twisted tape, wavy twisted tape and wavy twisted tape with copper wire inserts. The
investigations were conducted using the twisted tape with a constant twist ratio (y/w) of 5, 6 and 7, the
turbulent flow and Reynolds number ranging from 4,000 to 8,000 under uniform heat flux condition. The
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experimental results showed that the maximum heat transfer performance was 1.03 of wavy surface
twisted tape with a twist ratio of 5 and the Reynolds number of 4,000. The heat transfer coefficient (Nu)
of surface wavy twisted tape was about 6% more than twisted tape due to the increased surface area
of the heat exchanger and the swirling flow and increasing the turbulence intensity or by limiting the
growth of fluid boundary layers at the surface of the heat pipe wall surface and also increase the heat
transfer performance.
Keywords: Wavy twisted tape, Heat transfer efficiency, Twist ratio

บทนํา

พลังงานเป็ นปั จจัยสําคัญของประเทศไทยใน
ทุก ๆ ด้ าน เช่น ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ล้ วนแล้ วแต่ มี ส่วนเชือมโยงกับพลังงานแทบทังสิ น
ไม่ ว่า จะเป็ นการดํ า รงชี วิตประจํ าวัน การประกอบ
อาชี พ การขนส่ ง การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ และต้ นทุ น
ใน ก ระบ วน ก ารผลิ ต โด ย เฉพ าะอย่ า งยิ งใน
ภาคอุต สาหกรรม จึงทํ าให้ ทัวโลกต่า งตระหนักถึ ง
ความสํ า คั ญ ของการประหยั ด พลั ง งาน โดยใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณ
การใช้ ในส่ ว นที ไม่ จํ า เป็ น ลง “อุป กรณ์ แ ลกเปลี ยน
ความร้ อน” (Heat exchanger) นับ ว่า เป็ น อุป กรณ์
ทางวิศวกรรมทีสําคัญ และมีการประยุกต์ใช้ งานกัน
อย่ า งแพร่ ห ลายในงานภาคอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ
การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ แลกเปลี ยนความร้ อนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุด ในการเพิมสมรรถนะทางความ
ร้ อน ซึงจะทําให้ สามารถลดพลังงานให้ แก่ระบบได้
ช่ ว ยให้ การประหยั ด พลั ง งานและลดต้ นทุ น ใน
กระบวนการผลิตลง
ในอดีตทีผ่านมาได้ มีการศึกษาและวิจัยเพือ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณ์และเปลียนความร้ อน
เพือให้ ได้ ส มรรถนะที สูงขึน โดยการเพิมอัต ราการ

ถ่ายเทความร้ อน หรื อสัมประสิท ธิการถ่ายเทความ
ร้ อน โดยทัวไปสามารถแบ่งเทคนิค ทีใช้ ในการเพิม
การถ่ายเทความร้ อนได้ 3 แบบ ได้ แก่ เทคนิคแบบ
แ อ ค ที ฟ (Active techniques) เป็ น ก า รนํ า เอ า
พลังงานภายนอกเข้ ามาช่วยในการถ่ายเทความร้ อน
เทคนิคแบบพาสซีพ (Passive techniques) เป็ นการ
ปรับปรุ งพืนผิวเพือเพิมการถ่ายเทความร้ อนโดยไม่
ต้ องใช้ พลังงานจากภายนอก และเทคนิคแบบผสม
(Compound techniques) เป็ น การผสมผสานการ
ออกแบบระหว่างแบบแอกทีฟและแบบพาสซีพ [1]
นอกจากนี ยั ง มี ง านวิ จั ย ที เกี ยวข้ องกั บ อุ ป กรณ์
แลกเปลี ยนความร้ อนอีก จํา นวนมาก เพื อพัฒ นา
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี ยนความร้ อนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิมขึน เช่น Wongcharee and Eiamsa-ard [2] ได้
ศึกษาเชิงทดลอง โดยติดตังแผ่นใบบิดแบบสลับแกน
(TA) ทดสอบในช่ ว งเรย์ โนลด์ ตังแต่ 830-1,990 ที
สัดส่วนการบิด y/w เท่ากับ 3, 4 และ 5 พบว่า แผ่น
บิด แบบสลับ แกนที สัด ส่วนการบิด (y/w) เท่า กับ 3
ให้ ค่าสมรรถนะทางความร้ อนและตัวประกอบความ
เสี ย ดทานสู ง สุ ด Wongcharee and Eiamsa-ard
[3] ได้ ศึก ษาเชิง ทดลองการถ่ า ยเทความร้ อนการ
สูญ เสี ย ความดัน และตัว ประกอบสมรรถนะทาง
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ความร้ อนโดยใช้ แผ่ นบิดแบบตัดขอบ ซึงสมรรถนะ
ทางความร้ อนจะเพิ มขึ นตามการเพิ มขึ นของ
อัตราส่วนลึกและการลดลงของอัตราส่วนความกว้ าง
Eiamsa-ard and Promvong [4] ได้ ศึก ษาโดยการ
ติดตังแผ่น บิ ดแบบขอบฟั นใบเลือย (STT) ทดสอบ
ในช่วงเลขเรย์โนลด์ตงแต่
ั 4,000- 20,000 ในตัวแปร
อัตราการถ่ายเทความร้ อน และการสูญเสียความดัน
พบว่า การใช้ แผ่นบิดใบพัดแบบขอบฟั นเลือย ให้ ค่า
การถ่ายเทความร้ อนตัวประกอบความเสียดทานและ
สมรรถนะทางความร้ อนสูงกว่าแผ่นใบพัดทัวไป (TT)
เลขนัสเซลท์ เพิมขึนตามการเพิมของอัตราความลึก
และการลดลงของอั ต ราส่ ว นความกว้ าง และ
Dalawade and Dange [5] ได้ ติดตังแผ่นใบบิดหยัก
เพื อศึ ก ษาการถ่ า ยเทความร้ อนและการสูญ เสี ย
ความดั น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ถ่ายเทความร้ อนทีมีแผ่นบิดหยักเพิมขึน 17-40% ที
สั ด ส่ วน ก ารบิ ด 8.33 แ ล ะ 24-45% ที สั ด ส่ ว น

การบิ ด 10.42 และให้ ค่ า การถ่า ยเทความร้ อ น ตัว
ประกอบความเสีย ดทานและสมรรถนะทางความ
ร้ อนสูงกว่าใบพัดแบบทัวไป
จากการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการวิจยั
ทีผ่านมา พบว่า อุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อนทีจะมี
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อนได้ สูงนัน ต้ องใช้
เทคนิคแบบพาสซีพเป็ นส่วนใหญ่ เพราะไม่ต้องใช้
พลังงานจากภายนอกเข้ ามาช่วยสําหรับการถ่ายเท
ความร้ อน แต่จะต้ องเป็ นการเพิมพืนทีผิวหรือการใส่
แผ่ น บิ ด ภายในท่ อ แลกเปลี ยนความร้ อนเพิ มขึ น
สํ า หรั บ งานวิ จัย นี จะศึก ษาเชิ งทดลองเพื อศึ ก ษา
สมรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อนในท่อ กลม โดยใส่
แผ่นบิดผิวเรี ยบ ผิวคลืน และผิวคลืนตรงกลางสอด
ใส่ลวดทองแดง เพือศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเท
ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ ปั จ จั ย ที เป็ น ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ
ประสิท ธิภาพการถ่า ยเทความร้ อ น โดยได้ กํา หนด
สั ด ส่ ว น การบิ ด (y/w) ที 5, 6 และ 7 (Figure 1)

(a)

(b)
(c)
Figure 1. The type different of twisted tape (a) smooth surface twisted tape, (b) wavy twisted tape and
(c) wavy twisted tape with copper wire inserts
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วิธีดําเนินการวิจัย

ในการดําเนินการวิจยั ได้ ทําการศึกษาทฤษฎี
การถ่ า ยเทความร้ อนและวรรณ กรรมเกี ยวกั บ
งานวิจยั ทังภายในและต่างประเทศ เกียวกับการเพิม

การถ่า ยเทความร้ อนของท่อแลกเปลียนความร้ อน
จนนํ ามาสู่ ก ารออกแบบอุ ป ก รณ์ แลกเปลี ย น
ความร้ อน (Figure 2)

Figure 2. Heat exchanger experiment equipment
1) ขันตอนการออกแบบและสร้ างชุดทดลอง
ชุดทดลองการแลกเปลียนความร้ อน ใช้
ท่ อ ทองแดงขนาดเส้ นผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 38.1 mm
(1.5 in) หนา 1.5 mm และยาว 1,500 mm และส่วน
ท่อใช้ ทดสอบความยาว 3,100 mm ให้ ค วามร้ อนที
ผิวท่ อทองแดงด้ วยปริ มาณความร้ อนคงที จํานวน
65 W พร้ อมติดตังอุปกรณ์ การวัดอุณหภูมิของผิวท่อ
(Tw) โดยใช้ เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิด เจ (Thermocouple
type J) ที ผิ ว ท่ อโด ยเจาะรู ที ผิ ว ท่ อ ลึ ก 0.5 mm
จํานวน 15 จุด โดยแต่ละจุดห่างกัน 10 mm เท่ากัน
แล้ ว สวมทับ ด้ ว ยท่ อ PP-R ทํ า จากพลาสติ ก ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 41 mm และหนา 11 mm
ด้ วยวิธีการให้ ความร้ อน ทําให้ ท่อทองแดงและข้ อต่อ
สามารถเชื อมผสานกัน เป็ น เนื อเดี ย ว และหุ้ ม ด้ ว ย
ฉนวนใยหิน ชนิดท่อทีผลิตจากเส้ นใยธรรมชาติทีไม่
มีสารประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) ความ

หนาของฉนวนเท่ า กั บ 50.8 mm ขนาดเส้ นผ่ า น
ศูน ย์ก ลางภายใน 50.8 mm วัด อุณ หภูมิ ที ทางเข้ า
(Tin) 1 จุด และอุณ หภูมิ ท างออก (Tout) 4 จุด ด้ ว ย
อาร์ทีดี-พีที 100 (RTD-PT100) ซึงมีค่าความแม่นยํา
อยู่ททศนิ
ี ยมตําแหน่งที 3 เก็บข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์เก็บ
ข้ อมู ล (Data logger) แล้ วส่ ง ข้ อมู ล ไปยั ง เครื อง
คอมพิวเตอร์ ของไหลทีใช้ ในการทดลองคือ อากาศ
ถูก ส่ งจ่ ายเข้ า ในท่ อด้ วยพัด ลมโบลเวอร์ (Blower)
ปรั บ ความเร็ ว ของอากาศร้ อนด้ ว ยอิ น เวอร์ เ ตอร์
(Inverter) วัดความเร็ วหรื ออัตราการไหลของอากาศ
โดยใช้ อุป กรณ์ ก ารวัด ความเร็ ว และอัต ราการไหล
KIMO CTV210 มีความแม่นยํา 0.01 และวัดความ
ดัน ตกคร่ อ ม (∆P) ด้ ว ยอุ ป กรณ์ วัด ความดัน แบบ
ดิจิตอล รุ่น Dwyer DM-2000 มีค่าความแม่นยําอยู่
ทีทศนิยมตําแหน่งที 1 ดังชุดทดสอบจริ ง (Figure 3)
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Figure 3. Practice testing equipment
ส่ วนแผ่ น บิ ดทํ ามาจากอลูมิเนีย มหนา (t) 2
mm กว้ าง 38 mm ทํ า การบิ ด ด้ ว ยเครื องบิ ด ให้ ไ ด้
อั ต ราส่ ว นก ารบิ ด (y/w) 5.0, 6.0 และ 7.0 ยาว
1,600 mm ส่ ว นการทํ า แผ่ น บิ ด ผิ ว คลื นนั น จะทํ า
แผ่นอลูมิเนียมขึนรู ปโดยเครื องขึนรูปแผ่น วัสดุลอน

Table 1. Test set and test scope condition
Equipment
Copper tube
Aluminum sheets
Blower
RTD-PT100 sensor
Thermocouple sensor
KIMO CTV210
Dwyer DM-2000
3) การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ในการวิ เคราะห์ ผลการทดลองนี ซึงทํ า
การวิ เคราะห์ ผลของการไหลและการถ่า ยเทความ
ร้ อนในรูปของตัวแปรต่าง ๆ โดยการถ่ายเทความร้ อน

และสอดใส่ลวดทองแดงทีจุดกลางแผ่น บิดผิวคลืน
ดัง Figure 1 (a, b and c)
2) ข้ อมูลชุดทดสอบและเงือนไขการทดลอง
การทดสอบการแลกเปลี ยนความร้ อ น
ของท่อสอดใส่แผ่นบิดกรณีต่าง ๆ ซึงมีรายละเอียด
ของชุ ด ทดสอบและเงื อนไขขอบเขต (Table 1)

Detail
D = 38.1 mm
W = 38 mm, t = 2 mm, y = 190, 228 and 266 mm
y/w = 5, 6 and 7
Blow air into the test tube
Measure the inlet and outlet temperatures
Measure the temperature of surface tube 15 points
Measure velocity and flow rate
Measure the pressure drop
สามารถวิ เ คราะห์ ได้ จากเลขนั ส เซลท์ (Nussult
Number, Nu) การสูญเสียจากการไหลวิเคราะห์จาก
ตัว ประกอบตัว เสีย ดทาน (Friction Factor, f) และ
สมรรถนะของท่อแลกเปลียนความร้ อนทีใส่แผ่นบิด
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ชนิ ดต่ าง ๆ พิจารณาจากค่าตัวประกอบสมรรถนะ
การเพิมการถ่ายเทความร้ อน (Thermal Enhancement
Factor, TEF) ในช่ว งการไหลแบบปั นป่ วนทีเลขเรย์
โนลด์ (Reynolds Number, Re) ระหว่ า ง 4,000 8,000 โดยที เลขเรย์ โนลด์ ขึ นอยู่ กั บ ความเร็ ว ของ
อากาศ ซึงสามารถหาได้ จากสมการ
UD
Re 
(1)



เลขนัสเซลท์ (Nu) สามารถหาได้ จากสมการ
hD
(2)
Nu 
k
สัมประสิทธิการพาความร้ อน (h) สามารถหาได้ จาก
สมการ
Q
h
(3)
A Tw  Tb 
ตัว ประกอบความเสี ย ดทาน (f) ได้ จ ากการวัด ค่ า
ความดันตกคร่ อม (∆P) ระหว่างทางเข้ ากับทางออก
ของท่ อ แลกเปลี ยนความร้ อน และคํ า นวณจาก
สมการ
2DP
(1)
f
(4)
 LU 2
ตัวประกอบสมรรถนะการเพิมการถ่ายเทความร้ อน
(TEF) หาได้ จาก
NuT NuP
(1)
TEF 
1/ 3
(5)
fT fP

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล

. การตรวจสอบอุปกรณ์การทดลอง
ในการตรวจสอบชุ ด ทดลองนั น ใช้ การ
ตรวจสอบกรณี ของท่ อเปล่า โดยนํ าผลการถ่า ยเท
ความร้ อนและตัวประกอบความเสียดทานในท่อผิว

เรี ยบ ในรูปของตัวแปรเลขนัสเซลท์ และตัวประกอบ
ความเสียดทานเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองทีได้
กับสมการสหสัมพันธ์ในอดีตทีน่าเชือถือได้ โดยผล
ของการถ่ า ยเทความร้ อนจากการทดลองนํ า มา
เปรี ยบเทียบกับค่าทีคํานวณจากสมการสหสัมพันธ์
ของ Gneilinski [6] ดังสมการที (6) และ Dittus and
Boelter [7] ดังสมการที (7) ส่ว นตัว ประกอบความ
เสี ย ดทานเปรี ย บเที ย บกับ สมการสหสัม พัน ธ์ ข อง
Blassius [8] ดั ง สมการที (8) และ Petukhov [9]
ดังสมการที 9 เพือเป็ นการตรวจสอบความน่าเชือถือ
ของอุปกรณ์การทดลอง

f 8   Re 1, 000  Pr

Nu 
1  12.7  f 8   Pr  1
0.5

2/ 3

(6)

เมือ f = (0.79 ln Re -1.64)-2

Nu  0.023 Re 0.8 Pr 1/ 3

(7)

f  0.316 Re 0.25

(8)



f  0.79 ln Re  1.64



2

(9)

ซึงผลการเปรียบเทียบแสดงใน Figure 4
จากการเปรี ยบเทียบ พบว่า ค่าการถ่ายเท
ความร้ อนหรื อเลขนัสเซลท์ จากการทดลองมีค่าน้ อย
กว่าค่าของ Gneilinski [6] โดยมีค่าความคลาดเคลือน
เฉลี ยเท่ ากับ 9.3% และ Dittus and Boelter [7] มีค่ า
ความคลาดเคลื อนเฉลี ยเท่ า กั บ 9.3% ส่ ว นค่ า ตั ว
ประกอบความเสียดทานมีค่าลดลง เมือเลขเรย์โนลด์
เพิมขึน และค่ าตัวประกอบความเสียดทานจากการ
ทดลองมี ค่ าน้ อยกว่ า Blassius [8] โดยมี ค่ า ความ
คลาดเคลื อนเฉลี ยเท่ า กั บ 3.8% และ Petukhov [9]
มีความคลาดเคลือนเฉลียเท่ากับ 3.8%
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2. ผลการทดลองท่อแลกเปลียนความร้ อน
สําหรั บกรณี ท่อเปล่าและกรณี ใส่แผ่นบิดชนิดต่างๆ
โดยกําหนดสัดส่ วนการบิ ดที 5, 6 และ 7 มีช่วงเลข

25

Nusselt Number (Nu)

0.08

NuExperimental
NuGneilinski

0.06

fExperimental
fBlassius

20
15

0.04

10

0.02

5
0
3000

Friction factor (f)

30

เรย์โนลด์ ที 4,000-8,000 ได้ แก่แผ่นบิดผิวเรียบ แผ่น
บิ ด ผิ ว คลื น และแผ่ น บิ ด ผิ ว คลื นกึ งกลางสอดใส่
ลวดทองแดง ซึงมีรายละเอียด ดังนี
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Figure 4. Compare the results of the experimental pipe and the former
correlation equation
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Figure 5. Relationship between Reynold number, Re and Nusselt number (Nu)
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Figure 6. Relationship between Reynold number, Re and Nusselt number ratio, Nu/NuP
2.1 ผลการทดลองท่อแลกเปลียนความร้ อน
กรณีท่อเปล่า (Plain type, PT), กรณีสอดใส่แผ่นบิด
ผิวเรี ย บ (Smooth surface twisted type, TT) กรณี
สอดใส่แผ่ นบิ ดผิวคลืน (Wavy twisted type, WTT)
และกรณีสอดใส่แผ่นบิดผิวคลืนกึงกลางสอดใส่สวด
ทองแดง (Wavy twisted type, WTT-CW) ดังแสดง
ใน Figure 5
จาก Figure 5 - 6 แสงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว เลขเรย์ โนลด์ กั บ ตั ว เลขนั ส เซลท์ ข องท่ อ เปล่ า ,
กรณี ในแผ่ นบิ ด ผิวเรี ย บ, แผ่น บิ ดผิ วคลืน และแผ่น
บิ ด ผิ ว คลื นกึ งกลางสอดใส่ ล วดทองแดง ผลการ
ทดลอง พบว่า ผลการถ่ายเทความร้ อนซึงแสดงด้ วย
ค่ า เลขนัส เซลท์ (Nu) นั น มี ค่ า เพิ มขึ น เมื อค่ า เลข
เรย์ โ นลด์ (Re) เพิ มขึ น เนื องจากความเร็ ว ของ
อากาศภายในท่อสูงขึน ทําให้ เกิดการพาความร้ อน
ได้ มากขึน ส่งผลให้ ชนขอบเขตทางความร้
ั
อนบริเวณ
ใกล้ ผนังบางลง เมือมีการสอดใส่แผ่นบิดผิวเรี ยบเข้ า
ไปในท่ อทําให้ เกิด การไหลแบบหมุนควง (Swirling
flow) ของไหลบริ เวณผนั ง ท่ อ เกิ ด ความเร็ ว สูง ขึ น
ยิงทําให้ ขอบเขตบางลงอีก ขณะทีแผ่นบิดผิวคลืนนัน

นอกจากจะทําให้ เกิดการหมุนควงยิงทําให้ เกิดความ
ปั นป่ วนของอากาศภายในท่อเพิมขึน ซึงจะทําให้ เกิด
การพาความร้ อนสูงขึน ส่วนแผ่นบิดผิวคลืนกึงกลาง
สอดใส่ลวดทองแดงนันก็จะเพิมตามความปั นป่ วน
ซึงเกิดจากทําให้ ของไหลหมุนควงเพิมขึน ส่งผลให้
การถ่ า ยเทความร้ อนสูง ขึ น ดัง แสดงใน Figure 5
โด ย เฉ พ าะ แ ผ่ น บิ ด ผิ ว ค ลื น กึ งก ล างส อ ด ใส่
ลวดทองแดง มีค่าเลขนัสเซลซ์สงู กว่าแผ่นบิดผิวคลืน
ผิวเรี ยบและท่อเปล่า โดยเฉพาะเลขเรย์โนลด์ 4,000
ทีสัดส่วนการบิดเท่ากับ 5 ทีได้ ค่าการถ่า ยเทความ
ร้ อนสูง เมือเทียบกับท่อเปล่าร้ อยละ 0.55, 0.52 และ
0.50 ตามลํ า ดั บ เมื อพิ จารณ าสั ด ส่ ว นค่ า เลข
นัสเซลท์ (Nu/Nup) กับช่วงเลขเรย์โนลด์ (Re) พบว่า
ค่าการถ่ายเทความร้ อนของท่อทองแดง ทีภายในใส่
แผ่นบิดทัง 3 กรณี ดังแสดงใน Figure 6 ในช่วงเลข
เรย์ โนลด์ 4,000-8,000 มี ค่ า อัต ราส่ ว นการถ่ า ยเท
ความร้ อ นในตัว เลขนัสเซลท์ (Nu/Nup) อยู่ระหว่ าง
1.12-1.58 โด ยค่ าอั ต ราส่ ว นเลขนั ส เซลท์ แ ผ่ น
บิดผิวคลืนกึงกลางสอดใส่ลวดทองแดงมีค่าสูงสุดอยู่
ระหว่าง 1.18-1.56
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จาก Figure 7-8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลขเรย์โนลด์กับตัวประกอบความเสียดทานของ
ท่อเปล่าทีใส่แผ่นบิดผิวเรี ยบใส่แผ่นบิดผิวคลืน และ
แผ่ น บิ ด ผิ ว คลื นกึ งกลางสอดใส่ ล วดทองแดง ดัง
Figure 7. ผลจากการทดลอง พบว่า ค่าตัวประกอบ
ความเสี ย ดทานที มี ค่ า สู ง คื อ แผ่ น บิ ด ผิ ว คลื น
กึงกลางสอดใส่ ลวดทองแดง รองลงมาแผ่น บิด ผิว
คลืน และ แผ่นบิดผิวเรี ยบโดยเฉพาะสัดส่วนการบิด

เท่ากับ 5 ช่วงเลขเรย์โนลด์ 4,000 ซึงเมือคิดเทียบกับ
ท่ อ เป ล่ า เฉ ลี ย ร้ อ ย ล ะ 2.56, 1.81 แ ล ะ 0.23
ตามลําดับ ส่วนสัดส่วนของตัวประกอบความเสียด
ทาน (f/fP) ของท่อ กรณี สอดใส่แผ่น บิด กรณี ต่าง ๆ
กับท่อเปล่า ดังแสดงใน Figure 8 ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง
1.08-3.20 โดยมี ค่ า สั ด ส่ ว นของแผ่ น บิ ด ผิ ว คลื น
กึงกลางสอดใส่ลวดทองแดงมีค่าสูงสุด

PBRU Science Journal
Volume 18 Number 1 January – June 2021

30

PBRU SCIENCE JOURNAL
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

Thermal Enhancement factor (TEF)

1.05

WTT-CW, y/W=5
WTT-CW, y/W=6
WTT-CW, y/W=7
WTT, y/W=5
WTT, y/W=6
WTT, y/W=7
TT, y/W=5
TT, y/W=6

1.00
0.95
0.90

TT, y/W=7

0.85
0.80
0.75
3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Reynolds Number (Re)

Figure 9. Relationship between Reynold number, (Re) and Thermal Enhancement factor, (TEF)
จาก Figure 9 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวเลขเรย์โนลด์ Re กับตัวประกอบสมรรถนะการเพิม
การถ่ายเทความร้ อน, TEF ซึงเป็ นสัดส่วนระหว่างการ
ถ่ายเทความร้ อนสูญ เสียจากการไหลที กําลังงานของ
พัดลมเดียวกัน พบว่า ค่าตัวประกอบความเสียดทาน
เพิมขึน จะทําให้ ประสิทธิภาพการถ่ายเททางความร้ อน
ลดลง เมือเลขเรย์โนลด์สงู ขึน และเมือเปรียบเทียบแผ่น
บิดแบบต่ าง ๆ พบว่า แผ่นบิดผิ วคลืนกึงกลางสอดใส่
ลวดทองแดงมีค่าสูงสุด รองลงมาแผ่นบิดผิวคลืน และ
แผ่นบิดผิวเรี ยบตามลําดับ โดยแผ่นบิดผิวคลืนกึงกลาง
สอดใส่ ลวดทองแดงมีตัวประกอบสมรรถนะการเพิ ม
การถ่ า ยเทความร้ อนความร้ อนสู ง สุ ด ที 1.03 ที
เลขเรย์โนลด์ 4,000

สรุ ปผลการวิจัย

การทดสอบท่ อ แลกเปลี ยนความร้ อนที มี
ขอบเขตการใส่ แผ่นบิดผิวเรี ยบ, แผ่นบิดผิวคลืน และ
แผ่นบิดผิวคลืนกึงกลางสอดใส่ลวดทองแดง ทีสัดส่วน
การบิด (y/w) เท่ากับ 5, 6 และ 7 ในช่ว งการไหลแบบ
ปั นป่ วนตัวเลขเรย์โนลด์ ช่วง 4,000-8,000 โดยทําการ

ทดลองเปรี ยบเทีย บกับท่อเปล่า (PT) ผลการทดสอบ
พบว่ า แผ่ น บิ ด ผิ ว คลื นกึ งกลางสอดใส่ ลวดทองแดง
อัตราการถ่ายเทความร้ อนและตัวประกอบความเสียด
ทานสูงกว่าท่อทองแดงทีสอดใส่แผ่นบิดกรณี อืน ๆ และ
ท่ อ เปล่ า ซึ งข้ อค้ นพบจากการวิ จั ย ในครั งนี คื อ ชุ ด
ทดสอบแลกเปลียนความร้ อนชุดนีเหมาะสําหรับสัดส่วน
การบิด (y/w) เท่ากับ 5 และช่วงเลขเรย์โนลด์ที 4,000 จะ
ให้ ตัวประกอบสมรรถนะการเพิ มการถ่ ายเทความร้ อน
สูงสุด เท่ากับ 1.03

ข้ อเสนอแนะ

. ควรศึกษาสัดส่วนการบิด (y/w) มีขนาดเท่ากับ
4, 3 และ 2
2. ควรพัฒนารู ปแบบคลืนแผ่นบิดในรูปแบบต่างๆ
เพือเพิมพืนทีการถ่ายเทความร้ อนให้ มากขึน
3. ควรมีเครืองมือวัดสัดส่วนการบิด y/w ทีชัดเจน
4. เครื องมื อ วัด ความดัน ตกคร่ อ ม ควรใช้ แ บบ
ดิจิตอลทีมีทศนิยม 4 หลักขึนไป
5. การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ห้ อ งทดสอบจะต้ อ งมี
อุณหภูมิคงที
PBRU Science Journal
Volume 18 Number 1 January – June 2021

31

PBRU SCIENCE JOURNAL
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี ที ได้ สนับ สนุน สถานที
สําหรับการสร้ างชุดทดลอง และครุภัณฑ์เครืองมือต่าง ๆ
ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล ชันปี 4
(ภาคเสาร์ -อาทิตย์) ทีได้ ช่วยสร้ างชุดทดลองจนประสบ
ผลสําเร็จ จนทําให้ งานวิจัยนีสํ าเร็ จตามเป้าหมายทุก
ประการ

เอกสารอ้ างอิง

คําอธิบายสัญลักษณ์
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แบบใส่แผ่นบิด (-)
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