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บทคัดยอ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะการถายเทความรอนและการสูญเสียความดันภายในทอ
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอกลมที่มีการสอดใสแผนปกครึ่งวงรีโดยมีการใหความรอนที่ผิวทอแบบสภาวะฟลักซความรอน
สม่ำเสมอ อากาศที่ไหลภายในทอจะเปนการไหลแบบปนปวนโดยแสดงในเทอมของเลขเรยโนลด (Re) ในชวงระหวาง 4000
ถึง 25,000 ซึ่งการทดลองมีการปรับเปลี่ยนแผนปกครึ่งวงรี โดยจะมีมุมปะทะ ( = 20, 30, 45, 60 และ 90 องศา) มีความ
สูงปกเทากับ (b = 20 มิลลิเมตร), ความกวางของปกเทากับ (W = 20 มิลลิเมตร) และมีระยะพิตตเทากับ (P = 50 มิลลิเมตร)
ผลจากการทดลองพบวา ทอที่มีการใสแผนปกครึ่งวงรีเอียงที่คา  = 90 องศา จะใหคาการถายเทความรอนและการสูญเสีย
ความดันที่มากกวาทอผนังเรียบโดยจะใหคาการถายเทความรอนสูงที่สุด เทากับ 4.3 เทา และคาการสูญเสียความดันสูงที่สุด
เทากับ 40 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับทอผนังเรียบในขณะที่ทอที่ใสแผนปกครึ่งวงรีที่คา  = 60 องศา จะใหคาสมรรถนะเชิง
ความรอนสูงที่สุดมีคาเทากับ 1.48
คำสำคัญ : แผนปกครึ่งวงรี, การถายเทความรอน, การสูญเสียความดัน, สมรรถนะเชิงความรอน

Abstract

This article presents an experimental study of heat transfer and pressure loss characteristics in a
uniform heat-fluxed tube heat exchanger with semioval-shaped winglet tape inserts. The air flowing inside
the tube is a turbulent flow that is presented by Reynolds numbers (Re) ranging from 4000 to 25,000. In
the experiment, the semioval-shaped winglet tape with various attack angles ( = 20, 30, 45, 60 and 90
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degrees) with a single winglet height (b = 20 millimeter), winglet width (W = 20 millimeter) and winglet pitch
(P = 50 millimeter). The experimental result shows that the tube with a semioval-shaped winglet tape at
 = 90 degree provides a considerable increase in heat transfer and pressure loss in comparison with the
smooth tube. The highest heat transfer of 4.3 times and pressure loss of 40 times over the smooth, while
a tube with  = 60 yields the maximum thermal performance is 1.48
Keywords: semioval-shape winglet tape, heat transfer, pressure loss, thermal performance
ความรอนที่ผิวคงที่ มีคาสัดสวนความสูงครีบตอเสนผาน
ศูนยกลางทอ (e/D) เทากับ 0.125 มิลลิเมตร ความหนา (t)
เทากับ 6 มิลลิเมตร ครีบที่ตดิ ตั้งมีมุม 45 องศาและมีสัดสวน
ระยะพิตตเทากับ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ เลขเรยโนลดอยู
ในชวง 3500 ถึง 25,000 ไดทำการเปรียบเทียบการถายเท
ความรอนในพจนของเลขนัสเซิ ลท (Nu) และการสูญ เสีย
ความดันในรูปตัวประกอบเสียดทาน (f) โดยการศึกษาพบวา
การติดตั้งครีบจะใหคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและ
การสูญเสียความดันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับทอผิวเรียบ
นริ น ทร กุ ล นภาดล และคณะ [10] งานวิ จ ั ย นี ้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลแบบปนปวนและ
คุณลักษณะการถายเทความรอนภายในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนภายใตสภาวะฟลักซความรอนที่ผิวทอคงที่ ซึ่งมี
การใสแผนกั้นการไหลรูปวงแหวนหกเหลี่ยมโดยใชอากาศ
เปนของไหลทำงานดวยความเร็วการไหลในรูปเลขเรยโนลด
(Re) ระหว า ง 4500 ถึ ง 20,000 วงแหวนหกเหลี ่ ย มถู ก
ติด ตั้ง ในลั ก ษณะวางเอี ย งทำมุม ( ) เท า กั บ 45° ถู ก ใส
ภายในทอทดสอบดวยอัตราการขวางการไหล (RB) ของแผน
กั้นเทากับ 0.05, 0.10 และ 0.15 และมีอัตราสวนระยะพิตต
(RP) ของแผนกั้นที่ระยะแตกตางกันจำนวน 3 คา เทากับ
1.0, 1.5 และ 2.0 ผลการศึกษาพบวาคาการถ ายเทความ
รอน (Nu) และการสูญเสียความดันเนื่องจากการไหล (f) มี
แนวโนมลดลงเมื่ออัตราสวนระยะพิตตของแผนกั้นมีคาเพิ่ม
สูงขึ้นและที่อัตราสวนการขวางการไหลมีคาลดลงวงแหวน
หกเหลี่ยมดานในสามารถทำใหคาสมรรถนะเชิงความรอน
เพิ่ มขึ ้น และพบวา ที ่ RB = 0.1 และ RP = 1.0 จะให ค า
สมรรถนะเชิงความรอนสูงที่สุด
ภาณุวัฒน หุนพงษ และคณะ [11] ไดนําเสนอการศึกษา
ผลกระทบของการติดตั้งแผนปกสี่เหลี่ยมผืนผาตอพฤติกรรม

1. บทนำ

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปนอุปกรณที่ถายเทความ
รอนแบบการพาความรอนของของไหลภายในทอ มักใชใน
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไดแก กระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี การนำความรอนกลับมาใชใหม ระบบปรับ
อากาศและระบบทำความเย็น โรงไฟฟาและหมอน้ำสำหรับ
รถยนต โดยทั่วไปการเพิม่ ประสิทธิภาพการถายเทความรอน
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสามารถแบงออกเปนสองวิธี
วิธีการแบบแอคทีพ (Active Method) เปนวิธีที่ตองการใส
พลังงานจากภายนอกเขาไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถายเท
ความรอน และวิธีการแบบแพสซีพ (Passive Method) เปน
วิ ธ ี ท ี ่ ไ ม ต  อ งใส พ ลั ง งานจากภายนอกแต ส ามารถเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการถ า ยเทความร อ นได โ ดยการปรั บ ปรุ ง
อุปกรณตางๆ เชน การปรับปรุงพื้นผิวของทอแลกเปลี่ยน
ความรอน การสอดใสอุปกรณตางๆ เขาไปในทอ เชน ใบบิด
เกลียว [1-2], ขดลวด [3-4], ทอรอยบุมหรือรอง [5-6], ปก
และครีบ [7-8], อยางไรก็ตามการใสครีบหรือปกเปนหนึ่งใน
สวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอนดวยการ
พาความรอนในระบบแลกเปลี่ยนความรอน เนื่องจากความ
จำเปนในการคนหาวิธีการลดขนาดและลดตนทุนของระบบ
เครื ่ อ งแลกเปลี ่ ย นความร อ นได รั บ การตรวจสอบอย า ง
กวางขวางทั้งในเชิงทดลองและเชิงตัวเลข
สมิทธ เอี่ ยมสะอาด และคณะ [1] กลาววาพฤติกรรม
การถ า ยเทความร อ นและการสูญ เสีย ความดัน ในเครื ่ อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอคูที่ติดตั้งใบบิดเกลียวที่เ วน
ระยะหางอยางสม่ำเสมอในอัตราสวนตางๆ
วิท ูรย ชิ งถวยทอง และคณะ [9] ไดศึกษาการถายเท
ความรอนและการสูญเสียความดันในทอกลมที่มีการวางครีบ
แบบตัววี โดยใชอากาศเปนของไหลทำงานในสภาวะฟลักซ
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มุม ปะทะป ก 5 คา (  = 20o, 30 o, 45 o, 60 o และ 90 o)
ขนาดเสน ผา นศูน ยก ลางทอ เท า กั บ (D = 5 เซนติ เ มตร)
ความยาวทอทดสอบเทากับ (L = 1 เมตร) ความสูงปก (b =
20 มิลลิเ มตร) ความกวางปก (W = 20 มิลลิเมตร) และ
ระยะพิตตปก (P=1) ตามลำดับ

การถ า ยเทความร อ นและความเสี ย ดทานในท อ เครื ่ อ ง
แลกเปลี่ยนความรอนที่มีสภาวะฟลักซความรอนคงที่ การ
ทดสอบทํา การปรั บเปลี ่ยนมุมปะทะปก 4 คา ( = 30o,
45o, 60o and 90o) โดยมีสัดสวนความสูงปกตอเสนผา น
ศูนยกลางทอ (BR=0.3) และสัดสวนระยะพิตตปกตอเสน
ผานศูนยกลางทอ (PR=2) คงที่ จุดประสงคของการติดตั้ง
แผนปกเพื่อชวยสรางการไหลหมุนควงตามแนวแกนของทอ
ซึ่งสงผลใหเกิดความปนปวนที่นําไปสูการเพิ่มคาการถายเท
ความรอน การทดลองดําเนินการโดยใชอากาศเปนของไหล
ทดสอบในชวงการไหลปนปวนที่คา
เลขเรยโ นลด
4200 ถึง 25,900 การทดลองมีการเปรียบเทียบระหวางทอ
ที่มีการติดตั้งแผนปกและทอเปลาผิวเรียบ ผลการทดลอง
พบวาการติดตั้งแผนปกสามารถเพิ่มอัตราการถายเทความ
รอนไดถึง 3.68 เทา เมื่อเทียบกับทอเปลาผิวเรียบ ขณะที่ตัว
ประกอบเสียดทานมีค าสูงถึง 27.49 เทา แผนปกที่  =
60o ใหคาการถายเทความรอนในเทอมของเลขนัสเซิลทและ
ความเสียดทานในเทอมของตัวประกอบเสียดทานสูงสุดแต
แผ นปก ที ่  = 30o ให คา สมรรถนะเชิ งความรอ นสู งสุด
เทากับ 1.5 ที่คาเลขเรยโนลดต่ำสุด
สมพล สกุลหลง และคณะ [12] ทำการศึกษาเชิงทดลอง
และวิเคราะหดวยวิธีเชิงตัวเลขของการติดตั้งแผนปกภายใน
ทอเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยพบวาผลการทดลอง
และผลการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขมี ค  า ใกล เ คี ย งกั นและมี
แนวโนม ไปในทิศทางเดียวกั น การติดตั้งแผนปกที่ ม ี มุม
ปะทะ 30o และสัดสวนระยะพิตตปกตอเสนผานศูนยกลาง
ทอ (PR) เทากับ 1 ใหคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดโดยมี
ค า เท า กั บ 1.49 และมี ค  า สู ง กว า อุ ป กรณ ส ร า งการไหล
ปน ปวนชนิดใบบิดและลวดขดอยางมาก
จากงานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวาการใชอุปกรณสราง
การไหลหมุนควงตามแนวแกนชนิดปกสามารถชวยเพิ่มคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนและสมรรถนะเชิงความรอนได
เปนอยางดีทั้งนี้เพื่อนำผลงงานวิจัยมาประยุกตใชกับเครื่อง
แลกเปลี ่ ย นความรอ นในอนาคต แตอ ย า งไรก็ต ามยั ง มี
งานวิ จ ั ย อยู อ ย า งจำกั ด และมี จ ำนวนน อ ยเมื ่ อ เที ย บกั บ
อุป กรณ ส ร า งการไหลป น ปว น ดัง นั้ นงานวิ จ ัย นี ้ จ ึ ง เป น
การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะใหแกเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน ชนิดทอกลม โดยทำการติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีที่มี

2. ทฤษฏีใชในการวิเคราะห

การศึ ก ษางานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ตถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษาหา
สมรรถนะการถายเทความรอนของทอแลกเปลี่ยนความรอน
แบบทอกลมโดยทำการติดตั้ งแผน ปกบางครึ ่ง วงรีที่ม ี มุม
ปะทะปก 5 คา ( = 20o, 30o, 45o, 60o และ 90o) ซึ่งมี
ทฤษฏีที่ใชในการคำนวณดังนี้
สมการการถายเทความรอน (Heat Transfer)
การสมดุลพลังงานกรณีฟลักซ ความรอนคงที่ (Constant
Heat-flux)
𝑄̇ = 𝑚̇𝐶 (𝑇 − 𝑇 ) = ℎ𝐴 (𝑇 − 𝑇 ) (1)

โดยที่
𝑇 = (𝑇 + 𝑇 )/2

(2)

คาตัวเลขเรยโนลด (Reynolds Number, Re)
(3)

𝑅𝑒 =

คาตัวเลขนัสเซิลท (Nusselt Number, NuD)
𝑁𝑢 =

.

(4)

ตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor, f)
𝑓=(

∆
/ )

(5)

สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน (TEF)
𝑇𝐸𝐹 = (𝑁𝑢⁄𝑁𝑢 )/(𝑓 ⁄𝑓 )
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โดยที่
𝑄̇ = อัตราการถายเทความรอน, Watt
h = คาสัมประสิทธิก์ ารพาความรอน, W/m2.k
Q = อัตราการไหลของอากาศ, m3/s
𝑚̇ = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s
𝑉 = ความเร็วเฉลี่ยของอากาศ, m/s
W = ความกวางของปก, m
b = ความสูงของปก, m
L = ความยาวทอแลกเปลี่ยนความรอน, m
As = พื้นที่ผิวทอแลกเปลีย่ นความรอน, m2
D = เสนผานศูนยกลางทอแลกเปลีย่ นความรอน, m
P = ระยะพิตต
Tb = อุณหภูมิเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศดานเขา-ออก, oC
Ti = อุณหภูมิอากาศดานทางเขา, oC
To = อุณหภูมิอากาศดานทางออก, oC
TS = อุณหภูมผิ ิวเฉลี่ยดานผนังรอน, oC
Re = เลขเรยโนลด
Nu = เลขนัสเซิลท
f = ตัวประกอบเสียดทาน
Nu/Nuo = สัดสวนเลขนัสเซิลท
f/fo
= สัดสวนตัวประกอบเสียดทาน
TEF = สมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
 = องศาที่ปกทำมุมปะทะกับอากาศ
 = ความหนาแนนของอากาศ, kg/m3
Cp = ความจุความรอนจำเพาะอากาศ, kJ/kg.K
k = สัมประสิทธิ์การนำความรอน, W/m.K
 = ความหนืดสัมบูรณของอากาศ, kg/m.s
Pr = เลขพรันดเทิล

มิ ล ลิ เ มตร) ความกว า งป ก (W = 20 มิ ล ลิ เ มตร) และ
ระยะพิตตปก (P=1) ทำการติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีที่มี
มุมปะทะปก 5 คา ( = 20o, 30o, 45o, 60o และ 90o) ซึ่ง
แสดงในรูปที่ 2 พัดลม (Blower) ขนาด 1.5 กิโลวัตต เปน
แหล ง กำเนิ ด การไหลของอากาศเข า สู  ร ะบบโดยมี
อินเวอรเตอร (Inverter) ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ,
ออริฟสมิเตอร (Orifice Meter) ใชสำหรับวัดอัตราการไหล
ข อ งอ าก า ศ ที ่ ท า งเ ข  า ชุ ด ท ดล อ ง, ม า น อ มิ เ ต อร
(Manometer) ใชวัดความแตกตางของความดันเพื่อใชหา
อัตราการไหลของอากาศ ความแตกตางของความดัน ซึ่ง
การอ า นค า จากความแตกต า งของระดั บ น้ ำ (Inclined
manometer), (Settling tank) มีหนาที่จัดระเบียบการไหล
ของอากาศใหมีการไหลปนปวนนอยที่สุด, ชองขนานของทอ
จะปรับสภาพการไหลเพือ่ ใหอากาศที่ไหลกอนเขาชุดทดลอง
มีลักษณะเปนการไหลแบบเต็ ม รูป แบบ (Fully Develop)
และไหลเขาสวนทดสอบ, ทอกลมในสวนทดสอบถูกทำให
รอนดวยแผนทำความรอนไฟฟา (Electrical Heater) ขนาด
3000 วัตต ติดตั้งที่บนของทอกลมและมีเครื่องควบคุมความ
รอ นแผ นทำความรอ นไฟฟ าแบบปรับ ค า โวลทเ ตจ (เป น
อุปกรณที่ใชในการควบคุมคาความตางศักยไฟฟาใหกับแผน
ทำความรอนไฟฟา) ในการควบคุมฟลักซความรอนของแผน
แผนทำความรอนไฟฟาใหไดตามที่กำหนด, เครื่องควบคุม
ผล (Data Logger) เป น อุ ป กรณ เ ก็ บ และแสดงข อ มู ล ผิ ว
ทั้งหมด 16 ตำแหนง, อุณหภูมิทางเขาและอุณหภูมิทางออก
เชื่อมตอขอมูลจากเทอรโมคัปเปลชนิด K รวมทั้งหมด 18 ตัว
เครื่องวัดความดันตกครอม Testo 350-M/XL เปนอุปกรณ
ที ่ ใ ช ว ั ด ความดัน ตกคร อ มระหว า งตำแหนง ทางเข า และ
ตำแหนงทางออกของสวนทดสอบ, โดยคอมพิวเตอรบันทึก
ขอ มูล ที ่ไ ด จ าก Data Logger และเครื ่ อ งวั ดความดั น ตก
ครอม ซึ่งสวนทดสอบตองมีการหุม ฉนวนกันความรอนอยาง
ดีเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนจากฮีตเตอรไหลออกสู
ระบบภายนอก

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง

อุปกรณการทดลองประกอบดังรูปที่ 1 โดยทอกลมมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ (D = 5 เซนติเมตร) ความ
ยาวทอทดสอบเทากับ (L = 1 เมตร) ความสูงปก (b = 20
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รูปที่ 1 อุปกรณการทดลอง

รูปที่ 2 สวนทดสอบและการติดตัง้ แผนปกบางครึ่งวงรี

4. ผลการทดลอง

4.1 การทดสอบทอเปลา
การทดลองในกรณีการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาถึง
ผลการถายเทความรอน การสูญเสียความดันและสมรรถนะ
การเพิ่มการถายเทความรอนของทอกลมที่ไมมีการติดตั้ง
แผนปกบางครึ่งวงรี ซึ่งแสดงในเทอมของเลขนัสเซิลทและ
ตัวประกอบเสียดทานตามลำดับ โดยเปรียบเทียบผลการ
ทดลองที ่ ไ ด กั บ สหสั ม พั น ธ ข อง Gnielinski และของ
Petukhov ในชวงการไหลแบบปนปวน

สหสัมพันธของ Gnielinski สำหรับการใหความรอน
(

𝑁𝑢 =

)

(7)

.

สหสัมพันธของ Petukhov สำหรับคาตัวประกอบเสียดทาน
𝑓 = (0.79 𝐼𝑛 𝑅𝑒 − 1.64)
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จากรูปที่ 3 และ 4 ทำการเปรียบเทียบเลขนัสเซิลทและ
ตัวประกอบเสียดทานที่ไดทดลองกับสหสัมพันธของสมการที่
(7) และ (8) โดยพบวามีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 8%
ทั้งสหสัมพันธเลขนัสเซิลทและสหสัมพันธตัวประกอบเสียด
ทาน

4.2 ผลการทดลองของทอกลมที่ติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรี
( = 20o, 30o, 45o, 60o และ 90o)
การทดลองนี้เปนการศึกษาคาการเพิ่มการถายเทความ
รอนและการสูญเสียความดันของทอกลมที่มีการติดตั้งแผน
ป ก บางครึ ่ งวงรี (  = 20 o, 30 o, 45 o, 60 o และ 90 o) ที่
ระยะพิตตเทากับ 1 โดยมีผลการทดลองดังตอไปนี้

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางเลขนัสเซิลทกับเลขเรยโนลด
กรณีทอผนังเรียบ

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับเลขนัสเซิลท
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธร ะหวา งเลขเรย โนลด กั บ
เลขนัสเซิลทที่มีการติดตั้ งแผ นป กบางครึ ่งวงรีภายในทอ
แลกเปลี่ยนความรอนที่มุมปะทะ ( = 20o, 30o, 45o, 60o
และ 90o) พบวาเมื่อติดตั้งแผนปกบางครึ ่งวงรีภายในทอ
แลกเปลี่ยนความรอนจะชวยทำใหเพิ่มค าการถ ายเทความ
รอนใหสูงขึ้นโดยมุมปะทะ ( = 90o) จะใหคาการถ ายเท
ความรอนสูงที่สุดและจะลดลงที่ ม ุมปะทะ 60o, 45o, 30o
และ 20o ตามลำดับ

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางตัวประกอบเสียดทานกับเลข
เรยโนลดกรณีทอผนังเรียบ
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับสัดสวน
เลขนัสเซิลท

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับตัวประกอบ
เสียดทาน

รูปที ่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับ
สัดสวนเลขนัสเซิลทที่มีการติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีที่มุม
ปะทะ 90o, 60o, 45o, 30o และ 20o เทียบกับทอผนังเรียบ
พบวาเมื่อติดตั้ งแผนปกบางครึ่ งวงรีจะสงผลทำใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรอนที่ดีขึ้น เนื่องจากแผนปกจะไปขวางการ
ไหลของอากาศทำให เ กิ ด การไหลแยกตั ว และการไหล
ยอนกลับไปกระแทกบริเวณผิ วรอนที ่ผนังทอแลกเปลี ่ ยน
ความร อน โดยพบว าแผนป กมุม ปะทะ 90o จะเกิดการ
กระจายตัวอากาศมากที่สุดซึ่งสงผลใหมีคาการถายเทความ
รอนสูงสุดเมื่อเทียบกับทอผนังเรียบเทากับ 4.3 เทาและจะ
ลดลงที่ม ุมปะทะ 60o, 45o, 30o และ 20o เทากับ 4 เทา,
3.4 เทา, 2.8 เทา และ 2.5 เทา ตามลำดับ
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับ ตัว
ประกอบเสียดทานที่มีการติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีภายใน
ทอแลกเปลี่ยนความรอนที่มุมปะทะ ( = 20o, 30o, 45o,
60o และ 90o) พบวาเมื่อติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีภายใน
ทอแลกเปลี่ยนความรอนจะสงผลกระทบทำใหคาตัวประกอบ
เสียดทานสูงขึ้น โดยการติดตั้งแผนปกบางครึ่ งวงรีท ี ่มุ ม
ปะทะ ( = 90o) ใหคาตัวประกอบเสียดทานสูงสุดและจะ
ลดลงที่มุมปะทะ 60o, 45o, 30o และ 20o ตามลำดับ

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดกับสัดสวนตัว
ประกอบเสียดทาน
รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวา งเลขเรยโ นลด กั บ
สัดสวนตัวประกอบเสียดทานที่ติดตั ้งแผนปกบางครึ่งวงรี
ภายในทอแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับทอผนังเรียบ พบวา
เมื่อติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีที่มุมปะทะตางๆ จะสงผลทำให
เกิดสัดสวนตัวประกอบเสียดทานเพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนปก
จะไปขวางการไหลโดยที่คามุมปะทะ 90o จะเกิดจุดของไหล
หยุ ด นิ ่ งมากที ่ ส ุ ดส งผลทำให เกิ ดแรงต า นสู ง ที่ ส ุ ดและมี
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คาสูงสุดเมื่อเทียบกับกรณีทอผนังเรียบเทากับ 39.7 เทาและ
จะลดลงที ่มุ มปะทะ 60o, 45o, 30o และ 20o เทากับ 27.6
เทา, 16.3 เทา, 11.6 เทา และ 8.3 เทา ตามลำดับ

เชนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อนำมาวิเคราะหคาการถายเทความ
รอนและคาตัวประกอบเสียดทานที่สมดุลพลังงานโดยมีการ
เปรียบเทียบที่กำลังขับปมเดียวกันกับกรณีทอผนังเรียบจะทำ
ใหที่มุมปะทะ 60o ดีที่สุดซึ่งจะสงผลทำใหเกิดคาสมรรถนะ
ความรอนสูงกวาทอผนังเรียบเทากับ 1.48 โดยการศึกษาผล
ดั ง กล า วสามารถนำไปต อ ยอดในการพั ฒ นาอุ ป กรณ
แลกเปลี่ยนรอนใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
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รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางการเพิ่มสมรรถนะความรอน
กับเลขเรยโนลด
รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางการเพิ่มสมรรถนะ
ความรอน (TEF) กับเลขเรยโนลดซึ่งเปนขอมูลที่คิดกำลังขับ
(Pumping power) เดี ย วกั น ตามสมการ (6) โดยพบวา
สมรรถนะความรอนมีแนวโนมลดลงเมื่อเลขเรยโนลดเพิ่มขิ้น
เมื่อเปรียบเทีย บแตละกรณีที่มุมปะทะตางๆ พบวาที่มุม
ปะทะ 60o จะใหคาสมรรถนะความรอนสูงกวากรณีอื่น โดย
มีคาเทากับ 1.48 ที่เลขเรยโนลดคาต่ำสุด ซึ่งเปนตัวชี้วดั ได
วาการใชแผนปกบางครึง่ วงรีใหการเพิ่มสมรรถนะความรอนที่
ดีขึ้น

5. สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาผลการทดลองสรุปไดวาทอกลมที่มีการ
ติดตั้งแผนปกบางครึ่งวงรีที่มุมปะทะ 90o จะใหคาอัตราการ
ถ า ยเทความร อ นและค า ตั วประกอบเสีย ดทานสูงสุ ดอั น
เนื่องมาจากการใสแผนกั้นจะทำใหการไหลของอากาศเกิด
การไหลแยกตัวและไหลยอนกลับไปกระแทกบริเวณผิวทอทำ
ใหเกิดการถายเทความรอนที่ดีขึ้นแตในขณะเดียวกันจะสงผล
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