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บทคัดย่ อ
การทดสอบการระบายความร้ อนแบบอิสระ
ของอุปกรณ์ ระบายความร้ อนนํา้ มันไฮดรอลิกส์ด้วย
เทอร์ โมไซฟอน การศึกษาใช้ หลักสมดุลพลังงานทาง
เทอร์ โมไดนามิกส์ในการวิเคราะห์ ท่อความร้ อนทํา
จากทองแดงเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.3 mm
ประกอบด้ วยส่วนอีวาโปเรเตอร์ แอเดียแบติก และ
คอนเดนเซอร์ ความยาว 100, 50 และ 150 mm
ตามลําดับ ภายในบรรจุสารทํางาน R-134a ส่วนอีวา
โปเรเตอร์ และคอนเดนเซอร์ ติดครี บวงแหวนทํ าจาก
เหล็กความถี่ ครี บเท่า กับ 8 ครี บต่อความยาว 25.4
mm ให้ ความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้า
คงที่ 50, 75, 100 และ 125 Watt ตามลําดับ จากผล
การทดลองพบว่ า อุป กรณ์ ร ะบายความร้ อนนํ า้ มัน
ไฮดรอลิ ก ส์ แ บบเทอร์ โมไซฟอนสามารถรั ก ษา
อุณหภูมินํ ้ามันไฮดรอลิกส์ได้ ที่ 61.40  C และมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถ่ า ยโอนความร้ อนร่ ว มเท่ า กั บ
110.86 W / m2 K เมื่อให้ ความร้ อน 125 W.


Abstract
Experimental tests of the free
convection cooling of the thermosyphon
hydraulic heat exchanger. The primary energy
balance of thermo-dynamics to help in the
analysis. Heat pipe is from the straight copper
tube having an inner diameter 11.3 mm. The
consist of evaporator, adiabatic and condenser
the length of heat pipe for these experiments
were 100, 50 and 150 mm. The evaporator and
condenser fin stick with an iron annular fin stick
the frequency wash 8 per unit the length are
25.4 mm and given constancy heating of
electrical heater at 50, 75, 100 and 125 W
consequently. The results showed that the tests
of the free convection cooling of the
thermosyphon hydraulic heat exchanger the
constant temperature at 61.40 and the heat
transfer coefficients was 110.86 W / m2 K
where given the electrical heater at 125 W.
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ความร้ อนของตัว รั บ รั ง สี แ สงอาทิ ต ย์ แ บบท่ อ แก้ ว
สุ ญ ญากาศชนิ ด ท่ อ เทอร์ โ มไซฟอน ใช้ R-134a,
R407C และ R419A เป็ นสารทํางาน จากการศึกษา
1. บทนํา
พบว่าสารทํางาน R410A ให้ สมรรถนะที่ดีที่สดุ Rอุตสาหกรรมจํานวนมากมีการใช้ งานเครื่ องจักรที่ 134a นันมี
้ ราคาตํ่ากว่าและให้ สมรรถนะใกล้ เคียงกับ
ทํางานโดยใช้ ระบบไฮดรอลิกส์ เมื่อระบบไฮดรอลิกส์ R410A จึงเหมาะสมในการนํามาเป็ นสารทํางาน,
ทํางานนํ ้ามันไฮดรอลิกส์เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด M.H.M. Grooten and C.W.M. van der Geld, [4]
กํ า ลัง ไปยัง ระบบต่า งๆ จึ ง เกิ ด ความร้ อนสะสมใน ได้ ทําการทดลองการทํางานของท่อความร้ อนแบบ
นํา้ มันและเกิดการรั่ วซึม ส่งผลทําให้ สมรรถนะของ เทอร์ โมไซฟอนยาว 300 m ใช้ R-134a เป็ นสาร
ระบบไฮดรอลิ ก ส์ ล ดลงและเกิ ด ความเสี ย หายของ ทํางาน จากผลการทดลองพบว่าอัตราการเติมสาร
อุปกรณ์, [5] การระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ ทํางาน 62% ให้ ประสิทธิภาพได้ ดี จิระพล กลิ่นบุญ
เป็ นวิธีช่วยยืดอายุการใช้ งานให้ กบั นํ ้ามันไฮดรอลิกส์ และสุรเดช วงษ์ วิไลวาริ นทร์ , [5] ได้ ทําการศึกษา
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ทั ง้ นี ก้ ารระบายความร้ อน อิทธิ พลของสารทํางานของท่อความร้ อนสําหรับการ
โดยทัว่ ไปที่นิยมใช้ กนั มี 2 วิธี คือ ระบบนํ ้าหล่อเย็นมี ระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ ใช้ นํ ้า, R-123
การใช้ นํ า้ ไหลผ่ า นท่ อ และให้ นํ า้ มัน ไหลภายนอก และ R-134a เป็ นสารทํางาน จากผลการทดลอง
โดยรอบท่อ นํ ้าจะช่วยระบายความร้ อนออกจากนํา้ พบว่า R-134a ให้ ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความ
มัน และระบบระบายความร้ อนด้ วยอากาศจะใช้ พดั ร้ อนเหมาะสมสูงสุด M.R.Sarmasti Emami และ
ลมเป่ าผ่ า นท่ อ นํ า้ มั น เพื่ อ ระบายความร้ อนออก คณะ, [6] ได้ ทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราการเติม
จากนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ โดยวิธีดงั กล่าวมีค่าใช้ จ่ายสูง สารทํางานและมุมเอียงมีผลต่อประสิทธิภาพของท่อ
และสิ ้นเปลืองพลังงานมาก อย่างไรก็ตาม K.S. Ong ความร้ อนแบบเทอร์ โ มไซฟอน ใช้ นํ า้ กลั่น เป็ นสาร
and Md. Haider-E-Alahi, [1] ได้ ศึกษา ทํางาน จากผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
ประสิทธิภาพของท่อความร้ อนเทอร์ โมไซฟอนที่เติม ถ่ า ยเทความร้ อนของเทอร์ โ มไซฟอนเหมาะสมอยู่
สารทํางาน R-134a จากการศึกษาพบว่าอัตราการ ในช่วง 30-45 Joseph Enaburekhan end Usman
เติมสารทํ า งาน 80% ให้ ค่าการถ่ า ยโอนความร้ อน Tanko Yakasai, [7] ได้ ศกึ ษาทดลองการเติมสาร
ของท่อความร้ อนเทอร์ โมไซฟอนดีที่สดุ นอกจากนี ้ ทํ า งานสํ า หรั บ เครื่ อ งทํ า นํ า้ อุ่น แสงอาทิ ต ย์ ด้ ว ยท่ อ
สุรชาติ ปั ญญา และคณะ, [2] ได้ ศึกษาวิเคราะห์ ความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอนยาว 1 m ใช้ R-134a,
สมรรถนะทางความร้ อนของท่อความร้ อนแบบเทอร์ R-22 และเอทานอล เป็ นสารทํ า งาน จากผลการ
โมไซฟอน แบบใช้ ค รี บ ระบายความร้ อน ใช้ นํ า้ เอ ทดลองพบว่าสารทํางาน R-134a ให้ ประสิทธิภาพ
ทานอล R134a เป็ นสารทํางาน จากการศึกษาพบว่า เหมาะสมที่สดุ สุรชาติ ปั ญญา และทวีวฒ
ั น์ สุภารส,
R-134a ให้ ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้ อนได้ [8] ได้ ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้ ท่อความร้ อนแบบ
ดีกว่านํ ้า และเอทานอล Mehmet Esen and เทอร์ โมไซฟอนเพื่อควบคุมอุณหภูมิกองถ่านหิน, T.
Hikmet Esen, [3] ได้ ศกึ ษาการทดลองสมรรถนะทาง Sukchana and N. Pratinthong, [9] ได้ ศกึ ษาความ

ยาวช่ว งอะเดีย แบติก ที่ มี ผ ลต่อ สมรรถณะการถ่ า ย
โอนความร้ อนของท่อความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน
โดยใช้ สารทํางาน R-134a อัตราการเติม 60% ของอี
วาโปเรเตอร์ ผลการทดลองพบว่าช่วงอัตราส่วนความ
ยาวอะเดียแบติกที่เหมาะสมเท่ากับ 0.5 หรื อคิดเป็ น
อัตราส่วนความยาวของอีวาโปเรเตอร์ เท่ากับ 0.25
ของความยาวทังหมด
้
งานวิจยั ต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาได้ วิเคราะห์ถึงตัวแปร
ต่างๆ ที่มีผลต่อค่าการถ่ายเทความร้ อนของท่อความ
ร้ อนแบบเทอร์ มไซฟอน เช่น สารทํางาน วัสดุทําท่อ
ความร้ อน ปริ มาตรการเติม รวมทัง้ การประยุกต์ใช้
งาน ซึ่งพบว่าท่อความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอนเป็ น
อุ ป กรณ์ ถ่ า ยโอนความร้ อนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
สามารถทํางานโดยไม่ต้องมีต้นกําลังขับ สําหรับการ
ทดลองครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบสร้ างและ
ทดสอบสมรรถนะของอุ ป กรณ์ ร ะบายความร้ อน
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์ ที่ประกอบด้ วยท่อระบายความร้ อน
แบบเทอร์ โมไซฟอน
2. อุปกรณ์ การทดลอง
2.1 อุปกรณ์ การทดลอง
รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดลองประกอบด้ วยส่วนให้ ความ
ร้ อนและระบายความร้ อน อุปกรณ์ ถังนํ า้ มันไฮดรอ
ลิกส์ขนาด 20 L หุ้มฉนวนป้องกันการสูญเสียความ
ร้ อน ติ ด ตั ง้ ใบพั ด สํ า หรั บ กวนนํ า้ มั น ให้ เกิ ด การ
ไหลเวี ย น ภายในบรรจุนํ า้ มัน ไฮดรอลิก ส์ เ บอร์ 68
มวล 13 kg ให้ ความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ด้วยฮีต
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vote คอนเดนเซอร์
ระบายความร้ อนด้ วยอากาศแบบอิสระ วัดอุณหภูมิ
ผิวท่อด้ วยเทอร์ โมคัปเปิ ลชนิด K ค่าความคลาด
เคลื่อน 0.1% เก็ บข้ อมูลด้ วยเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
(Data Logger) ค่าความคลาดเคลื่อน 0.1% และวัด

กํ า ลัง ไฟฟ้ าที่ ป้อนให้ สํา หรั บฮี ท เตอร์ ด้ ว ยเครื่ อ งวัด
กําลังไฟฟ้าแบบตัวเลขย่านการวัด 6000 W ความ
ละเอียด 1 W โดยมีคา่ ความคลาดเคลื่อน 0.1%

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมชุดทดสอบการระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮ
ดรอลิกส์

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมท่อความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน

2.2 เงื่อนไขการทดลอง
ชุด ทดสอบการระบายความร้ อนนํ า้ มัน ไฮดรอ
ลิ ก ส์ ประกอบด้ วยท่ อ ทองแดงขนาดเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางภายใน 11.3 mm จํานวน 17 ท่อ จัดวาง
ท่อแบบสับหว่าง ส่วนอีวาโปเรเตอร์ และคอนเดนเซอร์
ติ ด ครี บวงแหวนทํ าด้ วยเหล็ ก ขนาดเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางภายนอก 32 mm ความถี่ครี บเท่ากับ 8
ครี บต่อความยาว 25.4 mm ให้ ความร้ อนนํ ้ามันไฮ
ดรอลิกส์ด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้าที่ 50, 75, 100 และ 125
W ตามลําดับ อุณหภูมิแวดล้ อมเฉลี่ยที่ 24 C วัด
อุณหภูมิผิวท่อด้ วยเทอร์ โมคัปเปิ ล เก็บข้ อมูลด้ วย
เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ (Data Logger) และวัด
กํ า ลัง ไฟฟ้ าที่ ป้อนให้ สํา หรั บฮี ท เตอร์ ด้ ว ยเครื่ อ งวัด
กําลังไฟฟ้าแบบตัวเลข

3. ทฤษฎีและการคํานวณ
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- สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้ อนรวมของส่วน
อีวาโปเรเตอร์ , [8]
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- ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้ อนของส่วน
คอนเดนเซอร์ , [8]
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- การคํานวนค่าความต้ านทานความร้ อนรวม,[9]
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- ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนร่วม, [9]
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4 ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบปริมาตรการเติมสารทํางาน R134a
รู ปที่ 3 เป็ นการทดสอบเพื่อหาอัตราการเติมสาร
ทํางาน R-134a ที่เหมาะสมสําหรับสร้ างอุปกรณ์
ระบายความร้ อน โดยให้ ความร้ อนส่วนอีวาโปเรเตอร์
แบบอุณหภูมิคงที่ 50  C อุณหภูมินํ ้าเย็นคงที่ 20  C
ทดสอบการเติมสารทํางานที่อตั ราการเติม 30, 40,
50, 60 และ 70% ของปริ มาตรอีวาโปเรเตอร์ ทําการ
ทดสอบโดยท่อความร้ อนอยู่แนวตัง้ จากการทดสอบ
พบว่าอัตราการเติมสารทํางาน 40% ของปริ มาตรอี
วาโปเรเตอร์ , [9] สามารถถ่ ายโอนความร้ อนได้ สูง
กว่าอัตราการเติมสารทํางานอื่นๆ ดังนันจึ
้ งนํามาเป็ น
อัตราการเติมสารทํ างานของอุปกรณ์ ระบายความ
ร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์

Temperature Evaporator = 50 oC

60

Heat Transfer rate (W)

- พลัง งานความร้ อนที่ ใ ห้ แ ก่ นํ า้ มัน ไฮดรอลิ ก ส์
ด้ วยฮีตเตอร์ , [9]
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รู ปที่ 3 ผลของอัตราการเติมสารทํางานต่อปริมาตรการถ่าย
โอนความร้ อน

4.2 การทดสอบการระบายคาวมร้ อนนํา้ มันไฮ
ดรอลิกส์
รู ปที่ 5 เป็ นการทดสอบการระบายความร้ อน
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์ ด้ วยอุปกรณ์ระบายความร้ อนแบบ
เทอร์ มไซฟอน ทีมีจํานวนท่อความร้ อน 17 ท่อ จัดวาง
ท่อ แบบสับหว่า ง ภายในบรรจุส ารทํ า งาน R-134a
อัตราการเติมสารทํางาน 40% อัตราการให้ ความร้ อน
แบบคงที่ 50, 75, 100 และ 125 W ตามลําดับ
อุณหภูมิแวดล้ อมเฉลี่ยที่ 24  C จากเส้ นแนวโน้ มของ
กราฟเห็นได้ วา่ อุณหภูมิลดลงตามความยาวท่อความ
ร้ อน โดยผลต่างของอุณหภูมิส่วนอีวาโปเรเตอร์ และ
คอนเดนเซอร์ มีค่าอยู่ระหว่าง 2-6  C ซึง่ จะแปรผัน
ตามอัตราการถ่ายโอนความร้ อน, [5]

รู ปที่ 4 ชุดทดสอบอุปกรณ์ระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอ
ลิกส์

ให้ สําหรับชุดอุปกรณ์ทดสอบเกิน 100 W ส่งผลทําให้
อุณหภูมิสว่ นระบายความร้ อนมีคา่ ลดล
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รู ปที่ 6 อัตราการถ่ายโอนความร้ อนกับอุณหภูมินํ ้ามันไฮดรอ
ลิกส์

รูปที่ 7 แสดงผลของความร้ อนที่ให้ สําหรับชุอ
อุปกรณ์ทดสอบกับอัตราการถ่ายโอนความร้ อนและ
อุณหภูมิการระบายความร้ อน จากกราฟพบว่าอัตรา
การถ่ายโอนความร้ อนมีคา่ เพิ่มสูงขึ ้นตามค่าความ
ร้ อนที่ให้ สาํ หรับชุดอุปกรณ์ ส่งผลให้ อณ
ุ หภูมิระบาย
ความร้ อนมีคา่ สูงขึ ้นตามไปด้ วย เมื่อค่าความร้ อนที่
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รู ปที่ 7 ผลของความร้ อนที่ให้ สําหรับชุดอุปกรณ์ทดสอบกับ
อัตราการถ่ายโอนความร้ อนและอุณหภูมิการระบายความ
ร้ อน

รู ป ที่ 8 แสดงผลของความร้ อนที่ ใ ห้ สํ า หรั บ ชุด
อุปกรณ์ทดสอบกับอุณหภูมินํ ้ามันและค่าสัมประสิทธิ์
การถ่ายโอนความร้ อน จากกราฟพบว่าเมื่อค่าความ
ร้ อนที่ให้ สําหรับชุดอุปกรณ์ ทดสอบเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผล
ต่อค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้ อนรวมและอุณหภูมิ
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์มีค่าเพิ่มสูงขึ ้นตามอัตราความร้ อน
ที่ให้
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รู ปที่ 8 แสดงผลของความร้ อนที่ให้ สําหรับชุดอุปกรณ์
ทดสอบกับอุณหภูมินํ ้ามันและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอน
ความร้ อน

Hydralic Temperature, K

Temperature of Hydraucil oil , oC
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รูปที่ 6 อัตราการถ่ายโอนความร้ อนกับอุณหภูมิ
นํา้ มันไฮดรอลิกส์ จากกราฟพบว่าอุณหภูมินํา้ มันมี
ค่า สูง ขึ น้ ตามอัต ราการถ่ า ยโอนความร้ อนของท่ อ
ความร้ อน โดยที่อตั ราการถ่ายโอนความร้ อนที่ 100
และ 125 W ให้ คา่ อุณหภูมิใกล้ เคียงกัน

40
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รู ปที่ 5 ผลของการกระจายตัวของอุณหภูมิตลอดความยาว
ท่อความร้ อน

Tcondenser-Tambian, K

Temperature, oC

Evaporator

5. สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาทดสอบการระบายความร้ อน
แบบอิสระของอุปกรณ์ระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอ
ลิกส์ด้วยเทอร์ โมไซฟอน โดยใช้ สารทํางาน R-134a
อัตราการเติมเท่ากับ 40% ของปริ มาตรอีวาโปเรเตอร์
พบว่ า ชุด ระบายความร้ อนนํ า้ มัน ไฮดรอลิ ก ส์ แ บบ
เทอร์ โมไซฟอนสามารถรักษาอุณหภูมินํ ้ามันนํ ้ามันไฮ
ดรอลิกส์คงที่ที่ 61.40  C มีค่าสัมประสิทธิ์ การถ่าย
โอนความร้ อนร่วมเท่ากับ 110.86 W / m2 K เมื่อให้
ความร้ อน 125 W.


6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ ศูนย์วิจยั และพัฒนา ES –
MVC
สํ า นัก วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและการบิน – อวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าพระนครเหนื อ และ ห้ องปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยี การถ่ ายโอนความร้ อน ภาควิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี ที่ เ อื อ้ เฟื ้ อ สถานที่ และ
อุปกรณ์ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้
7. รายการสัญลักษณ์
Q
คือ อัตราการถ่ายโอนความร้ อน, W
qe
qc

คือ ค่าความร้ อนอีวาโปเรเตอร์ ,  W / m2 

คือ ค่าความร้ อนคอนเดนเซอร์ ,  W / m2 

Cp

คือ มวลจําเพาะของของไหล,  kg
คื อ ค่ า ค ว า ม จุ ค ว า ม ร้ อ น จํ า เ พ า ะ ,

Tw ,in

คื อ อุ ณ หภู มิ นํ า้ มัน ไฮดรอลิ ก ส์ ท างเข้ า,



m

 KJ / kg   C

  C

Tw,out

e
he

hc

Tc
Te

Zexp

U

คื อ อุณ หภูมิ นํ า้ มัน ไฮดรอลิ ก ส์ ท างออก,

  C
คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้ อน,  % 
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ การถ่ายโอนความร้ อน
ของส่วนอีวาโปเรเตอร์ ,  W / m2  K 
คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้ อนของ
ส่วนคอนเดนเซอร์ , W / m2  K 
คือ อุณหภูมิเฉลี่ยคอนเดนเซอร์ ,  K 
คือ อุณหภูมิเฉลี่ยอีวาโปเรเตอร์ ,  K 
คือ ความต้ านทานความร้ อนรวม,  K / W 
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ การถ่ายโอนความร้ อน,

W / m2  K 
k

คือ ค่าการนําความร้ อน,

W / m  C 
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