PMP11-1
ประสิ ทธิผลการถ่ ายเทความร้ อนของเครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบท่อสองชั้นโดยใช้ ลวดสปริง
Heat Transfer Effectiveness of Concentric Tube Heat Exchanger with Coiled Wires
ณัฏฐ์ หาญโสภา (Nut Hansopa)* จุฬาภรณ์ เบญจปิ ยะพร (Julaporn Benjapiyaporn)**
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาถึงค่าประสิ ทธิ ผลและคุณลักษณะทางความร้อนของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อสองชั้นชนิ ดไหลสวนทางกัน ยาว 1.5 เมตร โดยการสอดใส่ สปริ งที่ท่อชั้นในที่แตกต่างกัน 4 ค่า คือ สปริ งสี่ เหลี่ยม
จัตุรัส 1.96 ตารางมิลลิเมตร สปริ งสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 1.0 ตารางมิลลิเมตร สปริ งวงกลมขนาด 1.0 ตารางมิลลิเมตร และไม่
ใส่สปริ ง อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางท่อชั้นในต่อท่อชั้นนอก 0.65 ช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ 3000-14000 อัตราการไหลของ
น้ าร้อนและน้ าเย็นปรับเปลี่ยนอยูใ่ นช่วง 1 ลิตร/นาที ถึง 4 ลิตร/นาที่ ทาการควบคุมอุณหภูมิน้ าร้อนและน้ าเย็นที่ 60 ºC
และ 30 ºC ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่า การสอดใส่ สปริ งที่ระยะพิตเท่ากันส่ งผลให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความ
ร้อนรวม จานวนหน่วยการถ่ายเทความร้อน และค่าประสิ ทธิผล มีค่าเพิ่มขึ้นและสปริ งขนาดใหญ่สุดให้ผลสูงสุด
ABSTRACT
This paper presents the effect of inserted coiled wire on the effectiveness and thermal characteristics of the
counter flow concentric tube heat exchanger having 1.5 m long with coiled wires. Four different coiled wires are square
cross section 1.96 mm2 , square cross section 1 mm2 , circular cross section 1 mm2 and none. The inner to outer diameter
tube ratio is 0.65. Reynolds numbers is in a range of 3000 to 14000 by controlling hot and cold water flow rate from 1
liter/min to 4 liter/min. The hot water and cold water inlet heat exchanger at constant temperature of 60 ºC and 30 ºC
respectively. The experimental results reveal that the overall heat transfer coefficient, Number of transfer unit and
effectiveness increases with the rise of equivalent pitches coiled wires and effectiveness for the largest equivalent
pitches coiled wires is maximum.

คาสาคัญ: การถ่ายเทความร้อน แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
Keywords: Heat Transfer, Heat Exchanger, Double Tube Heat Exchanger
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PMP11-2
บทนา
ในปั จจุ บั น อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
พลังงานความร้อนมี การออกแบบและใช้งานกันอย่าง
แพร่ หลาย ส่ วนใหญ่มีเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็ น
องค์ประกอบ เช่นในโรงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมน้ ามัน อุตสาหกรรมปุ๋ ยอุตสาหกรรม
เส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่ น ๆ รวมทั้ งเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ในครั ว เรื อน แม้ แ ต่
เครื่ องปรับอากาศ ก็ยงั มีเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็ น
ส่ ว นประกอบ มี ก ารใช้เ ครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น
ส าหรั บ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ลดอุ ณ หภู มิ หรื อ หมุ นเวีย นความ
ร้อนจากของไหลกลับมาใช้ใหม่ (วศิ ษฎ์, จติตนิ , 2555)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นเป็ นอีกหนึ่ง
วิธีที่นิยมนามาใช้งานเพราะสร้างง่ายและราคาถูก แต่ค่า
ประสิ ทธิ ผลการถ่ า ยเทความร้ อ นต่ า การเพิ่ ม ค่ า
ประสิ ทธิ ผลการถ่ายเทความร้อนของเครื่ องแลกเปลี่ ยน
ความร้อน สามารถทาได้โดยการปรับอัตราการไหลของ
ของไหลที่ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นกั น การเพิ่ ม พื้ น ที่
แลกเปลี่ยนความร้อน การปรับคุณลักษณะการไหลเป็ น
แบบปั่ นป่ วน (สุนนั ท์, 2545) โดยมีผศู ้ ึกษาถึงผลกระทบ
ของตัว แปรต่ า งๆต่ อ การถ่ า ยเทความร้ อ นไว้ดัง นี้ AlFahed et el. (1999) ศึกษาถึงการถ่ายเทความร้อนของท่อ
ที่ มี ก ารสอดใส่ แ ผ่ น บิ ด และท่ อ ที่ ท าครี บ ด้า นในท่ อ
ทดลองในช่วงการไหลแบบราบเรี ยบ พบว่าการสอดใส่
แผ่ น บิ ด และท่ อ ที่ ท าครี บ ด้า นในท่ อ ท าให้ อ ัต ราการ
ถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นจากท่อเปล่าและการใส่ แผ่นบิด
สามารถเพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าท่อที่ทาครี บ
ต่ อ มา Aydın Durmus (2004) ท าการทดลองใส่ ก รวย
ปลายตัดที่ เจาะรู ดา้ นข้างเข้ากับเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน ทดลองในช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ 15,000 ถึง 60,000
พบว่า กรวยที่ ท ามุ ม 20 องศา ให้ ค่ า ตัว เลขนัส เซลท์
สู ง สุ ด ปี เดี ย วกั น Kenan, Bayram (2004) ศึ ก ษาการ
สัน่ สะเทือนของกรวยวงแหวนที่ใช้เพิ่มการถ่ายเทความ
ร้ อ นของเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น พบว่า ค่ า การ
สั่นสะเทื อนและค่าอัตราการถ่ ายเทความร้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น
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เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับค่าตัวเลขเรโนลด์และสามารถ
เพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้ อนจากเดิ ม 250% Pongjet,
Smith (2007) ทดลองสอดใส่ หัวฉี ดทรงกรวย (conicalnozzle) ในท่ อ ชั้น ในของเครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อน
เพื่อสร้างความปั่ นป่ วนในช่วงตัวเลขเรโนลด์ของอากาศ
8,000 ถึ ง 18,000 พบว่า การสอดใส่ หัวฉี ดสามารถการ
ถ่ า ยเทความร้ อ นเพิ่ ม ขึ้ นมากกว่าการใช้ท่อ เปล่ า 236344% Paisarn (2007) ศึ กษาพบว่าอัตราการไหลของน้ า
ร้ อ นและน้ าเย็น รวมทั้ง อุ ณ หภู มิ น้ าร้ อ นที่ เ ข้า เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อน ส่ งผลอย่างมากต่อค่าประสิ ทธิผล
ของเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบท่ อ ขด Pongjet
(2008a) ทดลองสอดใส่ แ ผ่น บิ ด และลวดสปริ ง ในท่ อ
ชั้น ในของเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นช่ ว งตัว เลขเร
โนลด์ของอากาศ 3,000 ถึ ง 18,000 พบว่าสามารถเพิ่ ม
การถ่ายเทความร้อนได้ 200-350% ของท่อเปล่าและการ
สอดใส่ แผ่นบิดร่ วมกับลวดสปริ งให้ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนได้มากกว่าการสอดใส่ แผ่นบิดหรื อการสอดใส่ลวด
สปริ งเพียงอย่างเดียว ปี เดียวกัน Pongjet (2008b) ทดลอง
สอดใส่ ลวดสปริ งหน้าตัดวงกลมและหน้าตัดสี่ เหลี่ ยม
ในท่ อ ชั้ นในของเครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อ นช่ ว ง
ตั ว เลขเรโนลด์ ข องอากาศ 5,000 ถึ ง 25,000 พบว่ า
สามารถเพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าท่อเปล่า ที่
ระยะพิ ต และขนาดพื้ นที่ หน้า ตัด เดี ย วกัน การใส่ ลวด
สปริ งหน้าตัดสี่ เหลี่ยมให้ค่าการถ่ายเทความร้อนสู งกว่า
การใส่ ลวดสปริ งหน้าตัดวงกลม ที่ ขนาดและชนิ ดของ
การสอดใส่ ลวดสปริ งเดียวกัน กรณี ที่ระยะพิตน้อยกว่า
จะให้ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นสู ง กว่า สาธิ ต และคณะ
(2554) ทดลองปรับอัตราส่ วนเส้นผ่านศูนย์ท่อชั้นในต่อ
ท่อชั้นนอกของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน พบว่าทุกๆ
อัตราส่ วนท่ อที่ เพิ่มขึ้น ค่าของการถ่ายเทความร้อนจะ
เพิ่มขึ้นด้วย
ที่ ก ล่ า วมานี้ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ นการศึ ก ษาที่
มุ่งหวังจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้ อน โดยมุ่งเน้นไปที่ การเพิ่มอุปกรณ์ เข้าไปในเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้เกิ ดการไหลแบบปั่ นป่ วน
มากขึ้น แต่การศึกษาที่ผ่านมาส่ วนใหญ่ใช้ของไหลเป็ น

PMP11-3
อากาศไม่ค่อยมีผลการศึกษาที่ใช้ของไหลเป็ นน้ า ซึ่ งน้ า
กับอากาศมีค่าความหนื ดที่ แตกต่างกันหลายเท่า ทั้งยัง
เป็ นการศึ กษาที่ มองในด้านของการรับความร้อนเพียง
ด้านเดี ยว ดังนั้น การศึ กษานี้ จึงเลือกที่จะศึกษาการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบท่อสองชั้น โดยการสอดใส่สปริ งเพื่อเพิ่ม
การปั่ นป่ วนและใช้ของไหลเป็ นน้ า ผลการศึ กษาที่ ได้
จะแตกต่ า งออกไปจากผลของค่ า ความหนื ด อี ก ทั้ง
สามารถวิเคราะห์ ได้ท้ ังด้านที่ รับความร้ อนและด้านที่
ระบายความร้อน ช่วงตัวเลขเรโนลด์ที่ต่ากว่าเป็ นการลด
การใช้พลังงานจากการใช้ป้ ั มที่เล็กลง ผลการศึกษาที่ได้
จะเป็ นแนวทางใน การออกแบบเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบท่อสองชั้นต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาผลการถ่ายเทความร้ อนของเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นโดยการใส่ สปริ ง
หน้าตัดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สปริ งหน้าตัดวงกลม และไม่ใส่
สปริ ง

ขอบเขตและข้ อจากัดของงานวิจัย
1. ออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ส าธิ ต การ
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นสอดใส่สปริ งที่ท่อ
ชั้นในมีพ้ืนที่หน้าเป็ นตัดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 2 ขนาด คือ1.0
และ 1.96 ตารางมิลลิเมตรและสปริ งที่ มีพ้ืนที่ หน้าเป็ น
ตัดวงกลมขนาด 1.0 ตารางมิลลิเมตรและไม่ใส่สปริ ง
2. ทาการทดลองเพื่อหาอัตราการถ่ายเทความ
ร้อนของท่อสองชั้น โดยใช้สปริ งที่ มีพ้ืนที่ หน้าเป็ นตัด
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส 2 ขนาด คือ 1.0 และ 1.96 ตารางมิลลิเมตร
และสปริ งที่มีพ้ืนที่หน้าเป็ นตัดวงกลมขนาด 1.0 ตาราง
มิลลิเมตรและไม่ใส่สปริ ง
3. ใช้ของไหลเป็ นน้ าและควบคุมอุณหภูมิของ
น้ าร้อนที่ 60 องศาเซลเซี ยส( c ) อัตราการไหลน้ าร้อน
1000, 2000, 3000, 4000 cc/min อุ ณ หภู มิ ข องน้ าเย็ น ที่
อุณหภูมิห้อง อัตราการไหลคงที่ 4000 cc/min และอัตรา
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การไหลน้ าเย็น 1000, 2000, 3000, 4000 cc/min อัต รา
การไหลน้ าร้ อ นคงที่ 4000 cc/min น้ าร้ อ นไหลในท่ อ
ชั้นใน น้ าเย็นไหลในท่อชั้นนอก ไหลแบบสวนทางกัน
4. ทาการวัดที่สภาวะคงตัว

วิธีการวิจัย
อ อ กแ บ บ แ ละ สร้ าง อุ ป กร ณ์ ส า ธิ ต ก า ร
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น ดัง แสดงในภาพ
ที่ 1 การออกแบบอุปกรณ์ สาธิ ต การแลกเปลี่ ยนความ
ร้อนแบบท่อสองชั้น โดยท่อน้ าร้อนใช้ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.0149 เมตร ความยาว ท่อน้ าเย็นใช้ท่อขนาด
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.0227 เมตร ความยาว 1.5
เมตรอัตราส่ วนท่ อชั้นในต่อท่ อชั้น 0.65 จานวน 4 ชุ ด
ชุ ด ที่ 1 ใส่ ส ปริ ง ที่ มี พ้ื น ที่ ห น้า เป็ นตัด สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส
ขนาด 1.96 ตารางมิลลิเมตร ระยะพิต 10 มิลลิเมตร ชุดที่
2 ใส่ ส ปริ ง ที่ มี พ้ื น ที่ ห น้า เป็ นตัด สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส ขนาด
1.00 ตารางมิลลิเมตร ระยะพิต 10 มิลลิเมตร ชุดที่ 3 ใส่
สปริ งที่ มี พ้ื น ที่ ห น้ า เป็ นตัด วงกลมขนาด 1.0 ตาราง
มิลลิเมตร ระยะพิต 10 มิลลิเมตร และชุดที่ 4 ไม่ใส่สปริ ง
ดังแสดงในภาพที่ 2 แผนภาพอุปกรณ์การทดลอง และ
ภาพที่ 3 แสดงการใส่สปริ งในท่อน้ าร้อน

ภาพที่ 1 การออกแบบอุปกรณ์สาธิตการแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบท่อสองชั้น

PMP11-4


U

(3)

Q he
As LMTD

เมื่อ As คือพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ค่าจานวนหน่ วยของการถ่ายเท (Number of
transfer unit: NTU) ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน หา
ได้จากสมการที่ (4)
A U
(4)
NTU   s

ภาพที่ 2 แผนภาพอุปกรณ์การทดลอง

(m C p )min

ค่าประสิ ทธิ ผล (Effectiveness:  ) ของเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อน หาได้จากดังสมการที่ (5)




(5)

Q he



(mC p )min (Th,i  Tc ,i )

เมื่อ


ภาพที่ 3 แสดงการใส่สปริ งในท่อน้ าร้อน
ทาการทดลองเพื่อหาอัตราการถ่ายเทความร้อน
และหาประสิ ทธิ ผลการถ่ายเทความร้ อนของการไหล
แบบสวนทาง ทฤษฎีที่ใช้วเิ คราะห์ ดังนี้
อัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล
ร้ อนและของไหลเย็นหาได้จากการทาสมดุ ลพลังงาน
โดยสมมติ ให้ไม่มีการสู ญเสี ยความร้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม
หาได้จากสมการที่ (1)










Qc  Q h
2

Qc  mC p (Tc,o  Tc,i )
Qh  mC p (Th,i  Th,o )

Qhe 





(1)

การวิ เ คราะห์ ผ ลต่ า งอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย เชิ ง
ล อ ก า ริ ทึ ม (The log mean temperature difference
method; LMTD) ซึ่ งพิจารณาจากทิศทางการไหลระว่าง
ของไหลในท่ อ ชั้ นนอกและท่ อ ชั้ นในโดยสามารถ
คานวณได้จากสมการที่ (2)
T  T
(2)
LMTD 
1



mc C pc  mh C ph

2

ln(T1 / T2 )

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การถ่ า ยเทความร้ อ นรวม
(Overall heat transfer coefficient :U) ของเครื่ องแลก
เปลี่ยนความร้อน หาได้จากสมการที่ (3)
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จะได้
หรื อ





(mC p )min  mc C pc




mc C pc  mh C ph

จะได้





(mC p )min  mh C ph

ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่ า การสอดใส่ ส ปริ งที่
ระยะพิตเท่ ากัน ขนาดของสปริ งและลักษณะของสปริ ง
ส่ งผลต่อค่าการถ่ ายเทความร้ อนของเครื่ องแลกเปลี่ ยน
ความร้อน ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์การถ่ายเท
ความร้ อนรวมกับการใส่ สปริ งแต่ ละขนาดและไม่ ใ ส่
สปริ งที่อตั ราการไหลต่างๆ แสดงได้ดงั ภาพที่ 4 และภาพ
ที่ 5 การใส่ สปริ งเข้ า ไปภายในท่ อ สามารถเพิ่ ม ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนรวมได้ โดยการสอดใส่
สปริ งขนาดใหญ่ท าให้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ ายเทความ
ร้อนรวมเพิ่มขึ้นสู งสุ ดการใส่ สปริ งขนาดเท่ ากันทั้งหน้า
ตัดวงกลมและหน้าตัดสี่ เหลี่ ยมได้ผลใกล้เคี ยงกัน ซึ่ ง
แตกต่ างจากการศึ กษา Pongjet (2008b) ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
การใช้ของไหลที่ตวั กลางพาความร้อนต่างกัน ค่าตัวเลขเร
โนลด์ที่ต่างกัน ความสามารถในการกระจายโมเมนตัม

PMP11-5
การกระจายความร้อน ผลของความหนื ดจากค่าตัวเลขแพ
รนเดิน (Prandtl Number:Pr) ของอากาศและน้ าที่ แตกต่าง
กันถึง 10 เท่า ค่าความหนาแน่ นต่างกัน 1,000 เท่าและค่า
ความจุความร้อนที่แตกกัน ผลการทดลองที่ได้เลยแตกต่าง
ออกไป ท่อที่ไม่ได้สอดใส่สปริ งค่าสัมประสิ ทธิ์การถ่ายเท
ความร้ อนรวมจะต่ าที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกับอัตราการไหลที่
เท่ากัน นอกจากนี้ ยงั เห็ นว่า ทุกๆอัตราการไหลที่ เพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนรวมก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ทั้งนี้ เป็ นเพราะ อัตราการไหลที่ เพิ่มขึ้ นก็จะสามารถน า
ความร้อนได้มากขึ้น

ความสั มพัน ธ์ ระหว่ าง ค่ าจ านวนหน่ ว ยการ
ถ่ายเทกับการใส่ สปริ งแต่ละขนาดและไม่ใส่ สปริ งที่อตั รา
การไหลต่างๆ แสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 การใส่
สปริ งเข้าไปภายในท่ อท าให้ค่ าจ านวนหน่ วยของการ
ถ่ายเทเพิ่มขึ้ นโดยการสอดใส่ สปริ งขนาดใหญ่ทาให้ค่า
จานวนหน่ วยของการถ่ายเทเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ดการใส่ สปริ ง
ขนาดเท่ากันทั้งหน้าตัดวงกลมและหน้าตัดสี่ เหลี่ยมได้ผล
ใกล้เคียงกัน ท่อที่ไม่ได้สอดใส่ สปริ งค่าจานวนหน่วยของ
การถ่ ายเทต่ าที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกับอัตราการไหลที่ เท่ ากัน
นอกจากนี้ ยังเห็ น ว่า ทุ กๆอัตราการไหลที่ เพิ่ มขึ้ น ค่ า
จานวนหน่วยของการถ่ายเทจะลดลง ทั้งนี้ เป็ นเพราะ เมื่อ
อัตราการไหลเพิ่ มขึ้ น ถึ งแม้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ ายเท
ความร้อนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับอัตราการ
ไหลและค่าความจุความร้อนที่เพิ่มตามด้วยค่าแตกต่างกัน
มาก ค่าจานวนหน่ วยของการถ่ายเทจึ งมี แนวโน้มลดลง
เมื่อเพิ่มอัตราการไหล

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนรวมกับการใส่สปริ งแต่ละ
ขนาดและไม่ใส่สปริ งที่อตั ราการไหลน้ าเย็น
คงที่ 4,000 cc/min

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง NTU กับการใส่ สปริ ง
แต่ละขนาดและไม่ใส่สปริ งที่อตั ราการไหลน้ า
เย็นคงที่ 4,000 cc/min

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนรวมกับการใส่สปริ งแต่ละ
ขนาดและไม่ใส่สปริ งที่อตั ราการไหลน้ าร้อน
คงที่ 4,000 cc/min
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง NTU กับการใส่สปริ งแต่
ละขนาดและไม่ ใ ส่ ส ปริ ง ที่ อ ัต ราการไหลน้ า
ร้อนคงที่ 4,000 cc/min
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผล ของเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อนกับการใส่ สปริ งแต่ละขนาดและ
ไม่ใส่ สปริ งที่ อตั ราการไหลต่างๆ แสดงได้ดงั ภาพที่ 8
และภาพที่ 9 การใส่ ส ปริ ง เข้า ไปภายในท่ อ ท าให้ ค่ า
ประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น โดยการสอดใส่ สปริ งขนาดใหญ่ทา
ให้ ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด การใส่ ส ปริ งขนาด
เท่ า กัน ทั้ง หน้า ตัด วงกลมและหน้า ตัด สี่ เ หลี่ ย มได้ผ ล
ใกล้เคียงกัน ท่อที่ไม่ได้สอดใส่ สปริ งค่าประสิ ทธิ ผลจะ
ต่าที่สุด เมื่อเทียบกับอัตราการไหลที่เท่ากัน

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิผลของ
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนกับการใส่สปริ งแต่
ละขนาดและไม่ใส่ สปริ งที่อตั ราการไหลน้ าเย็น
คงที่ 4,000 cc/min
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ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิผลของเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อนกับการใส่ สปริ งแต่ละขนาด
และไม่ใส่ สปริ งที่อตั ราการไหลไหลน้ าร้อนคงที่
4,000 cc/min
นอกจากนี้ ยัง เห็ น ว่ า ทุ ก ๆอัต ราการไหลที่
เพิ่มขึ้น ค่าประสิ ทธิ ผลก็จะค่อยๆลดลง ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
อัตราการไหลที่ เพิ่มขึ้ นของไหลก็จะสามารถนาความ
ร้ อ นได้ม ากขึ้ น แต่ เ วลาที่ ใ ช้ใ นการแลกเปลี่ ย นความ
ลดลงค่าประสิ ทธิ ผลจึ งแนวโน้มค่อยๆลดลงเมื่ออัตรา
การไหลเพิ่มขึ้น

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองการสอดใส่ ส ปริ ง ให้น้ า ไหล
ปั่ นป่ วน (Turbulence) มากขึ้น ทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนรวม ค่าจานวนหน่วยของการถ่ายเทและ
ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น โดยสปริ ง ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่า
ให้ผลสู งกว่าสปริ งที่มีขนาดเล็กที่ระยะพิตเท่ากัน ท่อไม่
ใส่ สปริ งให้ผลต่ าสุ ด นอกจากนี้ ยงั พบว่า การใส่ สปริ ง
หน้าตัดสี่ เหลี่ยมจัตุรัสกับสปริ งหน้าตัดวงกลมขนาด 1.0
มิลลิเมตรได้ผลใกล้เคียงกัน ส่ วนค่า NTU จะมีค่าลดลง
ที่ อตั ราการไหลเพิ่มขึ้น และลดลงตามขนาดของสปริ ง
ส่ วนประสิ ทธิ ผลของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อ นมี ค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสอดใส่ สปริ งและสปริ งที่มีขนาดใหญ่
สุดส่งผลให้ประสิ ทธิผลสูงกว่าสปริ งที่มีขนาดเล็กกว่า
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