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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนแผ่นบิดอลูมิเนียม (y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ 6) ภายในท่อ
ทองแดงต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ เลขเรย์ โนลด์ เลขนัสเซลท์ ตัวประกอบ
ความเสียดทาน สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน ความดันตกคร่อม และค่าสมรรถนะทางความร้ อน ซึง่ ท่อทองแดง
มีพื ้นที่ผิวการถ่ายเทความร้ อน 0.000519 ตารางเมตร ท่อยาว 1 เมตร โดยมีเงื่อนไขการทดลองเดียวกันที่อณ
ุ หภูมิน� ้ำ
ทางเข้ า 26.6 องศาเซลเซียส ก�ำลังไฟฟ้าที่ถ่ายเทความร้ อนให้ แก่พื ้นที่ผิวท่อทองแดง 1260 วัตต์และอัตราการไหล
เชิงปริ มาตรของน� ำ้ 20, 25, 30, 35 และ 40 ลิตรต่อนาที ที่อัตราส่วนแผ่นบิด (y/w=2.5) ผลการวิจัยพบว่า
เลขเรย์โนลด์ (Re) กับตัวแปรต่างๆ มีคา่ เพิม่ ขึ ้นตามล�ำดับ ยกเว้ นตัวประกอบความเสียดทานมีคา่ ลดลง ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับท่อเปล่ามีสมรรถนะทางความร้ อนสูงกว่า 78 เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตามสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความร้ อนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามชุดอุปกรณ์การทดลอง คุณสมบัตขิ องวัตถุตวั น�ำและของไหลที่น�ำมาทดลอง
ค�ำส�ำคัญ : ท่อทองแดง, ระยะพิตช์ของแผ่นบิด (y/w), สมรรถนะทางความร้ อน

Abstract
This research is for study the ratio Aluminum twisted tape (y/w = 2.5, 3, 4, 5 and 6), in the copper tube
on the behavior of the heat transfer, which has studied variables were Reynolds number, Nusselt number, Friction
factor, Coefficient of heat transfer, Pressure drop, and Thermal performance. The copper pipe with a surface area
of heat transfer 0.000519 square-metre. and long 1 metre. with the same test conditions is the inlet of temperature
of the water. Power is transferred to the surface of copper 1260 watts and mass flow rates of 20, 25, 30, 35 and
40 liter per minute at Twisted ratios (y/w = 2.5). The results showed that Reynolds number (Re) and the variables
were increased respectively but the friction factor is reduced, that comparing the thermal performance of heat
pipe is higher than 78 percent. The thermal performance of the heat transfer is depend on the set of tester, conductor and fluid properties of the object to be experimental. 		
Keywords : Copper Pipe, Distance of the twist tape pitch (y/w), Thermal performance

*Corresponding author. E-mail : uthai_mt@hotmail.com

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 1 January-June 2016

46

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

บทน�ำ
ปั จจุ บั น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ าน
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็ นผลให้ การใช้
พลังงานเพิ่มขึน้ ไปด้ วย ดังนัน้ การเพิ่มสมรรถนะของ
เครื่องแลกเปลีย่ นความร้ อนให้ สงู ขึ ้น จึงเป็ นแนวทางหนึง่
ที่จะสามารถลดการใช้ พลังงาน รวมทังลดขนาด
้
น� ้ำหนัก
พื ้นที่ในการติดตังด้
้ วย
การเพิ่มการถ่ายเทความร้ อนแบบโดยทัว่ ไป
แบ่งออกได้ 2 วิธีคือ Active และแบบ Passive เป็ น
การสร้ างการไหลแบบหมุนควงให้ แก่ของไหลทีอ่ ยูภ่ ายใน
ท่อวิธีแบบ Passive มีการศึกษากันมาก เพื่อน�ำผลมา
พัฒนาการเพิม่ การถ่ายเทความร้ อนมาอย่างต่อเนื่อง ซึง่
สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ การสร้ างการหมุนควง
อย่างต่อเนื่อง และการสร้ างการหมุนควงในช่วง ต้ นท่อ
ซึง่ แต่ละวิธียอ่ มท�ำให้ เกิดความดันตกคร่อม (Pressure
drop) ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย ส่งผลให้ ต้องใช้ ขนาดของก�ำลังงาน
เพิ่ ม ขึน้ ตาม ดัง นัน้ การออกแบบอุป กรณ์ เ ครื่ อ งแลก
เปลี่ยนความร้ อนให้ มีสมรรถนะสูงขึ ้น จึงต้ องค�ำนึงถึง
พลังงานที่ต้องใช้ เพิ่มขึน้ จากการสูญเสียความดันตก
คร่ อม เพื่อให้ ได้ จุดที่เหมาะสมเมื่อน�ำไปใช้ งานแล้ วมี
สมรรถนะสูงสุด
โดยที่ผา่ นมาได้ มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การถ่ายเทความร้ อนส�ำหรับการไหลภายในท่อ โดยวิธี

การใส่แผ่นบิดภายในท่อ เพื่อช่วยสร้ างให้ เกิดการไหล
แบบหมุนควง และการไหลแบบปั่ นป่ วนของของไหล
ภายในท่อ ซึง่ เป็ นผลให้ ชนชิ
ั ้ ดผิวความร้ อนทีผ่ นังท่อบาง
ลง ส่งผลท�ำให้ มกี ารถ่ายเทความร้ อนสูงขึ ้น เมือ่ เทียบกับ
ท่อเปล่า แต่ขณะเดียวกันความดันตกคร่อมหรือค่าความ
เสียดทานภายในท่อจะมีคา่ สูงขึ ้นตาม เนื่องจากการใส่
แผ่นบิดในเครื่องแลกเปลีย่ นความร้ อน มีราคาต้ นทุนทีถ่ กู
และซ่อมบ�ำรุงรักษาง่าย จึงเป็ นเทคนิคทีไ่ ด้ รับความนิยม
ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม โดย Eiamsa-ard และคณะ [1]
ได้ ทำ� การศึกษาการเพิม่ การถ่ายเทความร้ อนในเครื่องแลก
เปลีย่ นความร้ อนโดยการสอดใส่แผ่นบิด ตลอดความยาว
ท่อ (Full-length twisted tape) และแผ่นบิดแบบสัน้
(Shot-length twisted tape) ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายเท
ความร้ อนการสอดใส่แผ่นบิดตลอดความยาวท่อให้ อตั รา
การถ่ายเทความร้ อนดีกว่าการสอดใส่แผ่นบิดแบบสัน้
งานวิจัยนี จ้ ึงสนใจศึกษาอัตราส่วนแผ่นบิด
ภายในท่อต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อน โดยแผ่น
บิดใช้ วสั ดุอลูมิเนียม ซึง่ มีอตั ราส่วนการบิดแตกต่างกัน
จ�ำนวน 5 ค่า ซึง่ แผ่นบิดจะท�ำหน้ าที่เป็ นอุปกรณ์สร้ าง
การไหลหมุนควงของของไหลและเพื่อเป็ นแนวทาง วิธี
การลดความเสียดทานและความดันตกคร่อมภายในท่อ

Figure 1. Photograph and geometry details of typical twisted type
at differential twist ratio (y/w) 2.5, 3, 4, 5 and 6
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Figure 2. Experimental apparatus

วิธีการวิจยั
ชุดทดลองและขัน้ ตอนการทดลอง
ในการทดลองได้ ทำ� การใช้ แผ่นบิดอลูมเิ นียมทีม่ ี
ความยาว 1 m. และมีความหนา 0.001 m. และกว้าง 0.0254 m.
y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ 6
การทดลองใช้ อุป กรณ์ ก ารทดลองดัง แสดง
ใน Figure 2 ท่อทดสอบใช้ ทอ่ ทองแดงกลมขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 0.0264 m. มีความหนา 0.0015 m. และท่อ
มีความยาว 1 m. มีพื ้นทีผ่ วิ ภายในและนอก แบบเรียบ พื ้นที่
ผิวท่อจะถูกติดตังขดลวดความร้
้
อนแบบประกบ เพื่อให้
ความร้ อนทีส่ ม�ำ่ เสมอตลอดผิวท่อทดสอบ ซึง่ จ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้ แก่ขดลวดประมาณ 1260 W. ซึง่ ควบคุมุ โดย
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า ส่วนพื ้นผิวภายนอกของท่อทดสอบ
มีการหุ้มฉนวน เพือ่ ลดการรัว่ ไหลของความร้ อนออกสู่นอก
ระบบ ซึง่ ท่อทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 12 ช่วง แต่ละช่วงมีระยะ
ห่างกัน 0.1 m. เพือ่ ติดตังเทอร์
้ โมคัปเปิลชนิดเค 10 จุด ส�ำหรับ
ผิวท่อ นอกจากนี ้ยังมีการวัดอุณหภูมขิ องไหลทีท่ างเข้าและ
ทางออกท่อทดสอบด้วยอุปกรณ์วดั อุณหภูมแิ บบ RTD ซึง่ ต่อ
เข้ ากับอุปกรณ์เก็บข้ อมูล แผ่นบิดท�ำจากวัสดุอลูมเิ นียม มี
ความกว้าง 0.0254 m. ความหนา 0.001 m. และความยาว

1 m. สัดส่วนการบิดมี 5 ค่า คือ y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ 6 โดย
มีมมุ หมุนควง 180 องศา และใช้เครื่องท�ำน� ้ำเย็น เพือ่ รักษา
อุณหภูมนิ � ้ำทีใ่ ช้ ในการทดลองให้ อณ
ุ หภูมนิ � ้ำคงที่ และวัด
อัตราการไหลของน� ้ำด้วยโรตามิเตอร์ ในการทดลองเริ่มจาก
น� ้ำเย็นจากถังจะถูกส่งไปยังถังเก็บในถังพักด้านบนด้วยปั๊ม
น� ้ำ จากนันจะถู
้
กปล่อยน� ้ำเข้ าสู่ท่อทดสอบโดยมีระยะ
ความสูง 9 m. น� ้ำจะไหลผ่านโรตามิเตอร์ ก่อนและท�ำ
การปรับอัตราการไหลของน� ้ำโดยให้ คา่ เลขเรย์โนลด์ อยูใ่ น
ช่วง 20,343 ถึง 40,685 จากนันน�
้ ้ำจะไหลผ่านแผ่นบิดทีถ่ กู
ติดตังไว้
้ บริ เวณท่อทดสอบเพื่อให้ น� ้ำเกิดการหมุนควงที่
เข้ มข้ นขึ ้น และไหลเข้ าสู่ภายในท่อทดสอบ น� ้ำเย็นจะ
แลกเปลีย่ นความร้ อนกับผนังท่อทีถ่ กู ท�ำให้ร้อนด้วยขดลวด
ความร้ อนที่ ติ ด ตัง้ ไว้ ที่ พื น้ ผิ ว ท่ อ ภายนอก ในแต่ ล ะ
การทดลองทีอ่ ตั ราการไหลของน� ้ำแต่ละค่าจะใช้ เวลาให้ น� ้ำ
ไหลผ่านท่อประมาณ 45 นาที เพื่อให้ อณ
ุ หภูมิน� ้ำคงที่
จากนันจึ
้ งท�ำการบันทึกอุณหภูมผิ วิ ท่อทัง้ 10 จุด รวมทัง้
อุณหภูมนิ � ้ำเข้ าและอุณหภูมนิ � ้ำออก และบันทึก ความดัน
ตกคร่อมภายในท่อทดสอบด้วยมานอมิเตอร์ ส�ำหรับค่าทีไ่ ด้
จะน�ำมาวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทความร้ อน และ
ตัวประกอบความเสียดทาน และน�ำค่าทีไ่ ด้ ไปเปรียบเทียบ
กับกรณีอนื่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
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สมการวิเคราะห์ การถ่ ายเทความร้ อน
ตัว ประกอบความเสี ย ดทาน (f) สามารถ
ค�ำนวณได้ จากค่าความดันตกคร่ อม ( ∆ P) ที่เกิดขึน้
ตลอดความยาวท่อทดสอบ ดังนี ้
		

f =

2 Ds ∆P
		
ρ LV 2

(1)

เมื่อ		

∆P = ρ g ∆h 		

(2)

สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถ่ า ยเทความร้ อนและเลข
นัสเซลท์เฉพาะจุดสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดงั นี ้
				
 (To − Ti )
mCp
h=
					
(3)
A (T − T )
s

		

s

Nu =

b

hD
		
k

(4)

เมือ่ k คือ ค่าการน�ำความร้ อนของการไหล ซึง่
สามารถค�ำนวณได้จากคุณสมบัตขิ องน� ้ำ ณ อุณหภูมเิ ฉลีย่
ดังนี ้
(T + T )
					
Tb = o i
2

(5)

เลขเรย์โนลด์จะขึ ้นอยูก่ บั อัตราการไหลของน� ้ำ
ที่เข้ าไปในท่อทดสอบ ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
		
		
ρVD VD
					
(6)
=
Re =
µ

υ

สมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อนที่ ได้ จากชุด
ทดลอง ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั นี ้
−

1

 Nu  f  3
η =  t  t 
					
 Nu  f 
p  p 


(7)

สัญลักษณ์
As = พื ้นที่ผิววัตถุที่สม
ั ผัสกับของไหล (m2 )
Ac = พื ้นที่หน้ าตัดของท่อ (m 2 )
Ds = เส้ นผ่านศูนย์กลางท่อทดสอบ (m)
Cp = ความจุความร้ อนของของไหล
			 ( J / kg C )
f = ตัวประกอบความเสียดทาน
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= สัมประสิทธิ์การพาความร้ อน
			 (W / m2 C )
k = สัมประสิทธิ์การน�ำความร้ อน
			 (W / m ⋅ C )
L = ความยาวท่อ (m)
m = อัตราการไหลเชิงมวล (kg / s )
Nu = เลขนัสเซลต์
∆P = ความดันตกคร่ อม (วัดจากความสูงที่
			 แตกต่าง) (m)
Re = เลขเรย์โนลดส์
Pr = เลขพรันด์
Tb = อุณหภูมิน� ้ำทดสอบเฉลี่ย ( oC )
Ti = อุณหภูมิน� ้ำทางเข้ า ( oC )
To = อุณหภูมิน� ้ำทางออก ( oC )
Ts = อุณหภูมิที่ผิวท่อ ( oC )
V = ความเร็ วการไหล (m / s )
y = ระยะการบิด (m)
w = ความกว้ างของแผ่นบิด (m)
สัญลักษณ์ กรี ก
ρ = ความหนาแน่น (kg / m3 )
µ = ความหนืดสัมบูรณ์ (kg / m ⋅ s )
2
υ = ความหนืดจลน์ของไหล (m / s )
η = สมรรถนะการเพิม
่ การถ่ายเทความร้ อน
h

ผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล
ความสั ม พั น ธ์ เ ลขนั ส เซลท์ กั บ เลขเรย์ โ นลด์
กรณีท่อเปล่ า
ผลการถ่ า ยเทความร้ อนในกรณี ท่ อ เปล่ า
ความสัมพันธ์ ของเลขนัสเซลท์ กับเลขเรย์ โนลด์ จาก
การทดลองพบว่ า ในช่ ว งการไหลแบบปั่ น ป่ วน ค่ า
การถ่ายเทความร้ อนจะเพิม่ ขึ ้นตามเลขเรย์โนลด์ทเี่ พิม่ ขึ ้น เมือ่
เปรียบเทียบ ค่าการถ่ายเทความร้ อนจากการทดลองกับค่า
การถ่ายเทความร้ อนจากสหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter [2]
Gnielinski [3] และ Eiamsa-ard and Promvonge [4] พบว่า
ค่าการถ่ายเทความร้ อนจากผลการทดลองมีคา่ น้ อยกว่า
ค่าการถ่ายเทความร้ อนจากสหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter,
Gnielinski และ Eiamsa-ard [2-4] โดยค่าการถ่ายเท
ความร้ อนจากการทดลองมีคา่ ความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ
1.13% 1.8% และ 0.76% ตามสมการสหสัมพันธ์จากผล
การทดลองคือ Nu = 0.0176Re0.815 ⋅ Pr0.709 ดัง Figure 3
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Figure 3. Confirmation of the plain channel Reynolds number (Re) in term of Nusselt number (Nu)
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวประกอบความเสียดทาน
กับเลขเรย์ โนลด์ กรณีท่อเปล่ า
ในกรณีทอ่ เปล่า จากการทดลองพบว่า ในช่วง
การไหลแบบปั่นป่ วนค่าตัวแประกอบความเสียดทาน มีคา่
ลดลง เมือ่ มีคา่ เลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบค่า
ตัวประกอบความเสียดทานจากการทดลองและค่าตัวประกอบ
ความเสียดทานจากสหสัมพันธ์ ของ Eiamsa-ard and
Promvonge [1] และ Pelukhov [5] พบว่า ในช่วงการไหล

แบบปั่นป่ วนค่าตัวประกอบความเสียดทานจากการทดลอง
มีคา่ มากกว่าตัวประกอบความเสียดทาน จากสหสัมพันธ์
ของ Eiamsa-ard and Promvonge [1] และ Pelukhov [5]
โดยค่ า ตัว ประกอบความเสี ย ดทานทดลองจะมี ค่ า
ความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ เท่ากับ 6% 10.95% และ 0.95%
ตามสมการสหสัมพันธ์จากการทดลอง f = 0.617Re-0.0257
ดัง Figure 4
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Figure 4. Confirmation of the plain channel Reynolds number (Re) in term of friction factor (f)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสัมประสิทธิ์การถ่ ายเท
ความร้ อนกับเลขเรย์โนลด์ กรณีใส่ แผ่ นบิด
การทดลองค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน
กับค่าเลขเรย์โนลด์ในกรณีใส่แผ่นบิด y/w = 2.5, 3, 4, 5
และ 6 ทิศทางการบิดเกลียวมีทศิ ทางเดียวกัน สอดใส่ใน
ท่อผิวเรี ยบ ผลการทดลองพบว่าเมื่อเลขเรย์โนลด์สงู ขึ ้น

จะท�ำให้ คา่ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนเพิม่ ขึ ้นด้ วย
เช่น ที่อัตราการไหล 20 L/min ค่าเลขเรย์ โนลด์ อยู่ที่
20,343 จะมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถ่ า ยเทความร้ อน
4788.49 W/m2 oC และที่อตั ราการไหลที่ 40 L/min ค่า
เลขเรย์โนลด์อยูท่ ี่ 40,685 จะมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเท
ความร้ อน 9876.02 W/m2 oC ดังแสดงใน Figure 5
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างเลขนัสเซลท์ และเลขเรย์โนลด์ กรณีใส่ แผ่ นบิด
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Figure 6. Effect of twist ratio Nusselt number (Nu)
จาก Figure 6 เป็ น การศึก ษาการทดลอง ค่าสูงขึ ้น เช่น ทีอ่ ตั ราการไหลที่ 20 L/min มีคา่ เลขเรย์โนลด์
การถ่ายเทความร้ อนในท่อแลกเปลีย่ นความร้ อนทีม่ กี ารใส่ อยู่ที่ 20,343 จะมีคา่ เลขนัสเซลท์ 200.76 และที่อตั รา
แผ่นบิด y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ 6 มีทิศทาง การบิดไป การไหล 40 L/min มีเลขเรย์โนลด์อยูท่ ี่ 40,685 จะมีคา่ เลข
ทางเดียวกันในเทอมของเลขนัสเซลท์และเลขเรย์โนลด์ นัสเซลท์ 413.98 ตามล�ำดับ
จะพบว่า ค่าเลขนัสเซลท์เพิม่ ขึ ้นเนือ่ งจากค่าเลขเรย์โนลด์มี
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความดันตกคร่ อมกับเลขเรย์ โนลด์ กรณีใส่ แผ่ นบิด
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Figure 7. Effect of twist ratio on pressure drop ( ∆P )
จาก Figure 7 การทดลองการถ่ายเทความร้ อนใน จะมีคา่ สูงขึ ้นตามค่าเลขเรย์โนลด์ เช่น ที่อตั ราการไหล
ท่อแลกเปลีย่ นความร้ อนในเทอมของความดันตกคร่อมกับ 20 L/min มีค่าความดันตกคร่ อม 644.55 Pa และค่า
เลขเรย์โนลด์ โดยการสอดใส่แผ่นบิด y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ เลขเรย์โนลด์ 20,343 และที่อตั ราการไหลที่ 40 L/min
6 มีทศิ ทางการบิดเกลียวมีทศิ ทางเดียวกัน สอดใส่แผ่นบิด จะมีความดันตกคร่อม 1583.15 Pa และมีคา่ เลขเรย์โนลด์
เข้าไปในท่อผิวเรียบผลจากการทดลองพบว่าความดันตกคร่อม 40,685 ตามล�ำดับ
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ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวประกอบความเสียดทาน
กับเลขเรย์ โนลด์ กรณีใส่ แผ่ นบิด
Figure 8 แสดงผลการทดลองการถ่ า ยเท
ความร้ อนในท่ อ แลกเปลี่ ย นความร้ อนในเทอมของ
ตัวประกอบความเสียดทาน โดยการสอดใส่แผ่นบิด
y/w = 2.5, 3, 4, 5 และ 6 มีทิศทางการบิดไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดใส่เข้ าไปในท่อผิวเรี ยบผลจากการทดลอง
พบว่ า ค่า ตัว ประกอบความเสี ย ดทานจะมี ค่า ลดลง
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เมื่อเพิ่มค่าอัตราการไหลเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ ้น เช่น ที่
อัตราการไหลที่ 20 L/min ลักษณะการบิด y/w = 2.5 มี
ค่ า เลขเรย์โนลด์ 20,343 มีคา่ ตัวประกอบความเสียดทาน
0.0480 และเมือ่ ปรับอัตราการไหล 40 L/min จะมีค่าเลข
เรย์โนลด์ 40685 และมีค่าตัวประกอบความเสียดทาน
0.0286 เพราะว่าชุดทดลอง มีขนาดความยาว 1 m.
และอุณหภูมิน� ้ำคงที่ ปริ มาณความร้ อนที่ถ่ายเทให้ คงที่
จะเป็ นผลให้ ตวั ประกอบความเสียดทานลดลง ตามล�ำดับ
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Figure 8. Effect of twist ratio on friction factor (f)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะทางความร้ อน
กับเลขเรย์ โนลด์ กรณีใส่ แผ่ นบิด
Figure 9 แสดงผลการทดสอบสมรรถนะทาง
ความร้ อนกั บ เลขเรย์ โ นลด์ เ มื่ อ เที ย บกั บ ท่ อ เปล่ า
สมรรถนะทางความร้ อน จะลดลงเท่ากับ 100%, 99%,
98%, 97% และ 96% ที่อตั ราการไหล 20, 25, 30, 35

และ 40 L/min และเมื่อสอดใส่แผ่นบิดที่มีสดั ส่วน (y/w)
= 2.5, 3, 4, 5 และ 6 ในที่ทองแดงที่มีพื ้นที่ผิวเรี ยบที่มี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ที่อตั ราการไหลเดียวกัน
ผลการทดลองพบว่าสมรรถนะทางความร้ อนที่สอดใส่
แผ่นบิดที่มีระยะพิตซ์ที่ (y/w) = 2.5
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Figure 9. Effect of twist ratio on thermal performance factor
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มีสมรรถนะทางความร้ อนสูงกว่าแผ่นบิดทีม่ รี ะยะ
พิตซ์ (y/w) = 3, 4, 5 และ 6 ดังภาพที่ 9 ซึง่ เมือ่ เทียบกับท่อ
เปล่าจะเท่ากับ 27, 49, 58, 64, และ 78% เพราะระยะ
พิตซ์ที่มีสดั ส่วนต�่ำ และอัตราการไหลของน� ้ำเพิ่มขึ ้น จะ
มีพื ้นที่การถ่ายเทความร้ อนเพิ่มขึ ้น และจะมีฟิล์มที่อยู่
ระหว่างผิวท่อกับของไหลจะบางลง ส่งผลให้ สมรรถนะ
ทางความร้ อนสูงขึ ้น ยิ่งอัตราส่วนการบิดยิ่งถี่ จะท�ำให้
สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนยิง่ สูงขึ ้น

สรุ ปผลการวิจยั
จากการศึกษาอัตราส่วนแผ่นบิดภายในท่อต่อ
พฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนทีม่ อี ตั ราส่วนการบิด y/w =
2.5, 3, 4, 5 และ 6 สอดใส่แผ่นบิดภายในท่อทองแดงทีม่ ี
ความยาว 1 m. ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.0254 m. ที่
อัตราการไหลของน� ้ำ 20, 25, 30, 35 และ 40 L/min และ
พลังงานทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นความร้ อน 1260 W. อุณหภูมิ
น� ้ำป้อน 26.6°C (คงที)่ เพื่อศึกษาตัวแปรต่าง ๆ เช่น เลข
เรย์โนลด์, เลขนัสเซลท์, ตัวประกอบความเสียดทาน,
ความดันตกคร่อม, สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน และ
สมรรถนะทางความร้ อน ผลการวิจยั พบว่า สัดส่วนการบิด
y/w = 2.5 ให้ อตั ราการถ่ายเทความร้ อนสูงกว่าแผ่นบิดทีม่ ี
สัดส่วน y/w = 3, 4, 5 และ 6 เพราะว่าอัตราส่วนการบิดยิง่
ถี่มาก (ระยะพิตซ์ต�่ำ) จะมีพื ้นที่ผวิ การถ่ายเทความร้ อน
มากขึ ้น และจะมีฟิลม์ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างผิวท่อกับของไหลท่อจะ
บางลง ส่งผลให้ สมรรถนะทางความร้ อนสูงขึ ้น และ ผลที่
ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ตัว แปรต่ า งๆ สามารถมาสร้ าง
สมการสหสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
=
Nu 0.02798 Re0.9399 ⋅ Pr −0.00819 ⋅ ( y / w) −0.50252
=
f 0.617 Re0.202 ⋅ ( y / w) −0.586
=
η 0.065972 Re0.338317 ⋅ Pr 0.007032 ⋅ ( y / w) −0.37486

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ค� ำ น ว ณ แ ล ะ
การทดลองจะได้ คา่ สหสัมพันธ์แตกต่างกันไม่เกิน 10%
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