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การถายเทความรอนของทอที่มีการสอดใสวงแหวนขาวหลามตัดขาวหลามตัด
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บทคัดยอ
งานวิจัย นี้นําเสนอถึงการศึกษาเชิงทดลองเกี่ย วกับคุณลั กษณะการถายเทความรอนพฤติ กรรมการไหลภายในท อ
แลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอดใสตัวสรางการไหลแบบหมุนวนรูปวงแหวนขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด วงแหวนขาวหลามตัด
ถูกติดตั้ง ในลักษณะวางเอียงทํ ามุม 45° ภายในท อชวงทดสอบด วยอัตราสวนการขวางการไหลที่แตกตางกั นจํานวน 2 ค า
(RB=e/D=0.15 และ 0.20) และอัตราสวนระยะพิตตที่แตกตางกันจํานวน 4 คา (RP=P/D=1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00)
การศึกษากระทําภายใตสภาวะฟลักษความรอนที่ผิวทอคงที่ โดยใชอากาศเปนของไหลทํางานดวยความเร็วการไหลในรูปเลข
เรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 ถึง 20,000 ผลการศึกษาพบวาคาการถายเทความรอน (Nu) และสูญเสียเนื่องจากการไหล (f)
มีแนวโนมลดลงเมื่ออัตราสวนระยะพิตตของแผนกั้นมีคาเพิ่มสูงขึ้นและที่อัตราสวนการขวางการไหลมีคาลดลง

คําสําคัญ: วงแหวนข าวหลามตัด -ขาวหลามตัด, สมรรถนะทางความรอน, ตัวสรางการไหลหมุนควง, เครื่องแลกเปลี่ย น
ความรอน
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Abstract
In this research, experimental investigation was presented heat transfer characteristics and fluid
flow behavior of tube heat exchanger inserted the diamond-diamond rings turbulator. The rings turbulator
elements with an inclination angle of 45° were inserted periodically into the test section of the test tube
at two different blockage ratio (RB=e/D=0.15 and 0.20) and four different pitch length ratios (RP=P/D=1.00,
1.25, 1.50 and 2.00). The experiment was conducted in the tube heat exchanger having a uniform heatfluxed wall. The experimental have been conducted for the air flow in terms of Reynolds numbers (Re)
ranging from 4,000 to 20,000. It is observed that that both heat transfer (Nu) rate and friction loss (f)
decreases with increment of pitch length and decreasing of flow blockage ratio.

Keywords: diamond-diamond rings, thermal performance, vortex generator, heat exchanger.
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1. บทนํา

กั บ ป ริ ม าณการพาความร อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นในการ หาค า
สัม ประสิ ท ธิ์ การพาความร อน และทําการนําเสนอค า การ
ถายเทความร อนที่คํ านวณได ในรูป ตัวแปรไรมิ ติคื อ เลขนั ส
เซลท ซึ่งเปนอัตราสวนการพาความรอนตอการนําความรอน
ภายในทอขนาดเสนผานศูนยกลางใดๆ แสดงดังสมการที่ (1)

ในการศึ กษาถึ ง การเพิ่ ม การถ า ยเทความร อนภายใน
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนนั้นสามารถกระทําไดทั้งวิธีการ
แบบแอคที ฟ และพลาสซิ ฟ โดยอาจมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ปรั บ ปรุง สมรรถนะการแลกเปลี่ย นความร อนให ดีขึ้ นหรื อ
อาจใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนใหมีขนาดเล็กแตมีสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความรอนที่
ดี ซึ่งหนึ่งของวิธีการแบบพลาซิฟที่ไดรับความนิยมคือการใช
อุปกรณสร างการไหลแบบปนปวนภายในชองทางการไหล
ของสารทํางานในระหวางกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน
เชน ใบบิด [1-3] ลวดขด [4-6] การประยุกตใชปก ครีบและ
แผนกั้ นการไหล [7-9] และการเซาะรอง [10-11] เปนต น
โดยในกลุมของใบบิดไดทําการศึกษาอิทธิพลของรูปทรงใบ
บิด อั ต ราส วนการบิ ด ในขณะที่ กลุม ของลวดขดขดลวดที่
หนาตัดลวดแตกตางกันไป อัตราสวนการขดของลวด กลุ ม
ป ก ครี บ และแผ น กั้ น การไหลทํ า การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
รูปทรง มุมปะทะการไหลและตําแหนงการติดตั้ง สวนการ
เซาะรองนั้นนําเสนอถึงผลกระทบของรู ปทรงการเซาะรอง
ความลึกและความกวางของรอง จากผลการศึกษาแสดงให
วาในแต ละรู ป แบบอุ ป กรณ สร างการไหลแบบป นป วนนั้ น
สามารถช วยเพิ่มการถ ายเทความรอนได แต อยางไรก็ตาม
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาอย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด คื อ การ
สูญเสียเนื่องจากการไหลที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
จากการศึ กษาทบทวนงานวิ จัย ที่ ผ านมาพบว าแผ นกั้ น
การไหลเป นหนึ่ ง ในอุ ป กรณ ส ร างการไหลแบบป น ป วนที่
นาสนใจสําหรับการศึกษาสําหรับการเพิ่ มการถายเทความ
รอนเนื่องจากใหคาการถายเทความรอนที่สูง โดยไดทําการ
พั ฒ นารู ป ทรงของแผ น กั้ นการไหลให มี ลั กษณะเป นแบบ
แผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัดและทําการติดตั้ง
ในลักษณะวางเอี ยงทํ ามุ มการเสนทางการไหลเพื่ อลดแรง
ปะทะอันจะนําไปสูการสูญเสียเนื่องจากการไหลได

(1)

Nu  hD / k

เมื่อ

คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน
D คือ เสนผานศูนยกลางภายในของทอ และ
k คือ คาการนําความรอนของของไหลทํางาน
h

2.2 ตัวประกอบความเสียดทาน
คาตัวประกอบความเสียดทานเป นตัวแปรไรมิติ ข องค า
ความดันตกครอมสําหรับการไหลภายในทอที่ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางและความยาวทอใดๆ ดวยความเร็วของของไหล
คาหนึ่ง ดังแสดงสมการที่ (2)
f 

เมื่อ

2

P

L / D  U

2

(2)

คือ ความดันตกครอมบริเวณทอทดสอบ
L คือ ความยาวทอชวงทดสอบ
 คือ ความหนาแนนของของไหลทํางาน และ
U คือ ความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน
โดยคุ ณ สมบั ติ ข องอากาศพิ จ ารณาที่ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของ
อากาศขาเขาและขาออก (Tb )
P

2.3 สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน
การหาค าสมรรถนะการเพิ่ม การถ ายเทความร อน (η)
พิจารณาจากการเพิ่ม ขึ้นของการถายเทความรอนและการ
สูญเสียจากความเสียดทานของอุปกรณซึ่งเกิดขึ้นควบคูกัน
ไป โดยการเพิ่ มการถ ายเทความรอนนั้นสามารถอธิ บายได
ดวยอัตราสวนของเลขนัสเซลทจากทอที่มีการติดตั้งอุปกรณ
ที่ชวยเพิ่มการถายเทความรอนตัวเลขตอตัวเลขเซลทจากทอ
ที่ ไ ม มี การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ที่ ช วยเพิ่ ม การถ ายเทความร อ น
( Nu / Nu0 ) ในทํานองเดีย วกันอัต ราสวนตัวประกอบความ
เสียดทานสามารถอธิบายไดดวยอัตราสวนของตัวประกอบ
ความเสียดทานจากทอที่มีการติดตั้งอุ ปกรณที่ชวยเพิ่มการ
ถายเทความรอนตอตัวประกอบความเสียดทานจากทอที่ไมมี

2. ทฤษฎีและหลักการ
2.1 การถายเทความรอน
การถ า ยเทความร อนที่ นํ าเสนอในงานวิ จัย นี้ เ กิ ด จาก
กระบวนการพาความรอนที่ใชอากาศเปนของไหลทํางาน ใช
ความสัมพั นธระหวางความร อนที่ไดรับ โดยของไหลทํางาน
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การติดตั้งอุปกรณ ที่ชวยเพิ่มการถ ายเทความรอน ( f / f 0 )
อัตราสวนทั้งสองถูกนําไปประยุกตสําหรับคาสมรรถนะการ
เพิ่ ม การถายเทความร อนภายใต เงื่ อนไขการควบคุ มกํ าลั ง
ทํางานของป ม คงที่ สามารถแสดงสมรรถนะการเพิ่ ม การ
ถายเทความรอนไดวา


h
h0

pp

 Nu
 
 Nu 0

 f 
 
 f 
 0 

1 3

เงื่ อนไขฟลั กซ ค วามร อนที่ ผิ วคงที่ โดยใช ห ม อแปลงปรั บ
แรงดันไฟฟาชนิดแกนหมุนเปนอุปกรณควบคุมปริมาณความ
รอนและมีการหุม ฉนวนปองกั นความร อนสูญ เสี ยออกจาก
ระบบ ในการทดสอบใชอากาศเปนของไหลทํางาน มีพัดลม
ขนาด 1.5 kW ทําหน าที่ จายอากาศเขาสูระบบซึ่ง ควบคุ ม
ความเร็วของพัดลมผานอินเวอรเตอรเพื่อใหไดปริมาณอัตรา
การไหลของอากาศที่ ต อ งการ อั ต ราการไหลของอากาศ
คํานวณไดจากการวัดค าความดันตกครอมแผนออริฟสโดย
อ า นค า ความดั น ตกคร อ มผ า นมาโนมิ เ ตอร แ บบท อ เอี ย ง
สําหรั บ การวั ดค าอุ ณหภู มิ ผิ วทอใช เ ทอร โ มคั ป เป ล ชนิ ด K
จํานวน 42 ตัว ที่ติดตั้ งอยางสม่ําเสมอรอบท อชวงทดสอบ
สวนการวัดคาอุณหภูมิของอากาศขาเขาและขาออกจากทอ
แลกเปลี่ยนความรอนใชเทอรโมคัปเปลชนิด RTD PT–100
ซึ่งถูกติดตั้งที่ต นทางเขาและปลายทางออกของทอทดสอบ
ตําแหนง ละ 1 ตั ว ค าอุ ณหภูมิ ทั้ง หมดแสดงผลผานเครื่ อง
แสดงและบันทึกผลอุณหภูมิ เครื่องมาโนมิเตอรแบบดิจิทัล
ถูกใช สําหรับอ านค าความดันตกครอมที่วัดไดจากจุด วัดค า
ความดันที่อยูครอมทอชวงทดสอบ การติดตั้งชุดทอทดสอบ
การแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณและเครื่องมือวัด นําเสนอ
ในรูปที่ 1

(3)

2.4 เลขเรยโนลด
เลขเรยโ นลด เ ปนตั วแปรที่ ใช แ สดงเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรม
การไหลของของไหลทํางาน ซึ่งสามารถแสดงในรูปตัวแปรไร
มิติไดดังนี้
Re  UD/

(4)

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1 ชุดอุปกรณการทดลอง
ชุดทอทดสอบการแลกเปลี่ยนความรอนใชท อทองแดง
ขนาดเส นผ านศู นย กลางภายใน 50.8 mm ความหนา 2
mm ความยาวรวม 4000 mm แบ ง เป น ความยาวช ว ง
ทดสอบ 2000 mm พื้นผิ วด านนอกของทอช วงทดสอบมี
การติดตั้งขดลวดความรอนเพื่อใหความรอนภายใตสภาวะ

รูปที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณทดสอบการเพิ่มการถายเทความรอน
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50 mm

50.8 mm

P

α

t

70 mm

e
e

50 mm

รูปที่ 2 ลักษณะแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด
3.2 ตัวสรางความปนปวน
ลั กษณะแผ นวงแหวนรู ป ข าวหลามตั ด -ข า วหลามตั ด
ความสูงและความกวางเทากับ 70 และ 50 mm ตามลําดับ
ทําจากแผนอะคริลิคใสความหนา (t) 2 mm ตามที่เสนอใน
รูปที่ 2 มีระยะหางระหวางตําแหนงมุมของรูปขาวหลามตัด
(e) ซึ่ ง นํ าเสนอในรู ป ของอั ต ราส วนการขวางการไหลที่
แตกตางกันจํานวน 2 คา (RB=e/D) เทากับ 0.15 และ 0.20
และระยะห า งระหว า งแผ น วงแหวนซึ่ ง นํ า เสนอในรู ป
อัตราสวนระยะพิ ตตที่แตกตางกันจํ านวน 4 คา (RP=P/D)
เทากับ 1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00 แผนรูปวงแหวนถูก
ติดตั้ งบนเสนลวดในลักษณะวางเอียงทํามุมกั บทิศ ทางการ
ไหลของอากาศเทากับ 45°

รูป ที่ 3 และ 4 สํ าหรั บเลขนั สเซลท และอัต ราส วนเลขนั ส
เซลท ตามลําดับ พบวาทอแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอด
ใสแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามใหคาการถายเท
ความร อ นที่ สู ง กว ากรณี ท อ ผิ วเรี ย บ 1.8–3.5 เท า ขึ้ น อยู
อัตราสวนการขวางการไหลและอัตราสวนระยะพิตต ซึ่งคา
การถายเทความรอนมีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ อัตราสวนการขวาง
การไหลมี ค าเพิ่ ม สู ง ขึ้ นและเมื่ อ อั ต ราส วนระยะพิ ต ต ที่ ค า
ลดลง
200
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150

Nu

4. ผลการทดลอง
4.1 การถายเทความรอน
การทวนสอบถึงการถายเทความรอนของชุดทอทดสอบ
การแลกเปลี่ ย นความร อ นกรณี ท อพื้ นผิ วเรี ย บในรู ป ของ
เลขนัสเซลทโดยเปรียบเทียบกับสหสัมพันธการถายเทความ
รอนของ Dittus-Borlter [12] พบวามีคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
เทากับ ±8%
การถ ายเทความร อนของท อแลกเปลี่ ย นความร อนที่ มี
การสอดใส แ ผ น วงแหวนรู ป ข า วหลามตั ด -ข า วหลามตั ด
เปรียบเทียบกับทอผิวเรียบที่คาเลขเรยโนลดใดๆ นําเสนอใน
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รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเลขนัสเซลทกับเลขเรยโนลด
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงตัวประกอบความเสียดทานกับ
เลขเรยโนลด

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนเลขนัสเซลทกับ
เลขเรยโนลด

80

4.2 การสูญเสียเนื่องจากการไหล
สําหรับการทวนสอบถึงการสูญเสียเนื่องจากการไหลของ
ชุดทอทดสอบการแลกเปลี่ยนความรอนกรณีทอพื้นผิวเรียบ
ในรู ปของตัวประกอบความเสี ยดทานโดยเปรีย บเทีย บกั บ
สหสัม พันธตั วประกอบความเสีย ดทานของ Blasius [13]
พบวามีคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทากับ ±4%
การสูญเสียเนื่องจากการไหลภายในทอแลกเปลี่ยนความ
รอนที่มีการสอดใสแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด -ขาวหลาม
ตั ด เปรี ย บเที ย บกั บ ท อ ผิ ว เรี ย บที่ ค า เลขเรย โ นลด ใ ดๆ
นําเสนอในรู ป ที่ 5 และ 6 สําหรั บ ตัวประกอบความเสี ย ด
ทานและอัต ราสวนตัวประกอบความเสียดทาน ตามลําดั บ
พบวาทอแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอดใสแผนวงแหวน
รูป ขาวหลามตั ด -ข าวหลามใหค าการสู ญเสีย เนื่ องจากการ
ไหลที่สูงกวากรณีทอผิวเรียบ 11–42 เทา ขึ้นอยูอัตราสวน
การขวางการไหลและอัตราสวนระยะพิตต ซึ่งคาการสูญเสีย
เนื่องจากการไหลมีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออัตราสวนการขวางการ
ไหลมีคาเพิ่มสูงขึ้นและเมื่ออัตราสวนระยะพิตตที่คาลดลง
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนตัวประกอบ
ความเสียดทานกับเลขเรยโนลด
4.3 สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน
ค า สมรรถนะการเพิ่ ม การถ า ยเทความร อ นของท อ
แลกเปลี่ ย นความรอนที่ มี การสอดใส แผ นวงแหวนรู ป ข าว
หลามตัด-ขาวหลามตัดแสดงในรูปที่ 7 พบวาคาสมรรถนะ
การเพิ่มการถายเทความรอนมีคาสูงกวา 1 เมื่อเลขเรยโนลด
มี ค า ต่ํ า กว า ประมาณ 5500 โดยมี ค าสู ง สุ ด เท ากั บ 1.20
เกิดขึ้นในกรณีอัตราสวนการขวางการไหลเทากับ 0.15 และ
อัตราสวนระยะพิตตเทากับ 0.10
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6. เอกสารอางอิง
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการเพิ่มการถายเท
ความรอนกับเลขเรยโนลด

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะการถายเท
ความร อนพฤติ กรรมการไหลภายในทอแลกเปลี่ ย นความ
รอนที่มีการสอดใสตัวสรางการไหลแบบหมุนวนรูปวงแหวน
ขาวหลามตัด -ขาวหลามตัด วางเอี ยงทํ ามุม 45° ภายในท อ
ชวงทดสอบของทอแลกเปลี่ยนความรอนดวยอัตราสวนการ
ขวางการไหลที่ แตกต างกันจํ านวน 2 ค า (RB=e/D=0.15
และ 0.20) และอัตราสวนระยะพิตตที่แตกตางกันจํานวน 4
คา (RP=P/D=1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00) การศึ กษา
กระทําภายใตส ภาวะฟลั กษ ความรอนที่ ผิวทอคงที่ โดยใช
อากาศเปนของไหลทํางานด วยความเร็ วการไหลในรูป เลข
เรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 ถึง 20,000 ผลการศึกษา
พบวาคาการถายเทความร อน (Nu) และสูญเสีย เนื่องจาก
การไหล (f) มีแนวโนม ลดลงเมื่ ออัตราสวนระยะพิต ตของ
แผนกั้นมีคาเพิ่มสูงขึ้นและที่อัตราสวนการขวางการไหลมีคา
ลดลง โดยใหค าการถ ายเทความร อ นที่ สู งกว ากรณี ท อผิ ว
เรี ยบ 1.8–3.5 เท าและการสูญ เสีย เนื่ องจากการไหลที่ สู ง
กวากรณีท อผิวเรียบ 11–42 เทาคาสมรรถนะการเพิ่มการ
ถ า ยเทความร อ นสู ง สุ ด ภายใต ข อบเขตการศึ ก ษานี้ มี ค า
เท ากั บ 1.20 เกิ ด ขึ้ นในกรณี อัต ราส วนการขวางการไหล
เทากับ 0.15 และอัตราสวนระยะพิตตเทากับ 0.10
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