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บทคัดย่ อ
จุ ด ประสงค์ ข องบทความนี เ้ พื่ อ ศึ ก ษาและ
ทดลองสมรรถนะเชิงความร้ อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน ออกแบบโดยใช้ ท่อ
ความร้ อนที่ทําด้ วยทองแดงมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 11.3
mm ท่ อ ทองแดงที่ ใ ช้ ใ นอุป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้ อนนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือส่วนที่
หนึ่งเป็ นส่วนการระเหย, ส่วนที่สองเป็ นส่วนแอเดียแบ
ติก และส่วนที่สามเป็ นส่วนการควบแน่น ในแต่ละส่วน
มีความยาวเท่ากับ 50, 100 และ 150 mm ตามลําดับ
ขณะที่ ส่วนการระเหยและส่วนการควบแน่นได้ ติดตัง้
ครี บวงแหวนมีจํานวน 8 ครี บต่อความยาว 25.4 mm มี
สารทํางานบรรจุอยู่ภายในท่อคือ R-134a. เงื่อนไขของ
การทดลองประกอบด้ วย อัตราการเติมสารทํางาน 30%,
40%, 50%, 60% และ 70% ของปริ มาตรส่วนการระเหย
และนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ถกู ให้ ความร้ อนด้ วยฮีทเตอร์ ไฟฟ้า
แบบความร้ อนคงที่เป็ น 50, 75, 100 และ 125 W ทํา
การทดลองที่อุณหภูมิบรรยากาศเท่ากับ 27  C การ
ทดสอบอุป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อนนี ใ้ ช้ ห ลัก การ
สมดุลทางความร้ อน ผลการทดสอบพบว่ามีปริ มาณ

การถ่ายเทความร้ อนได้ สูงสุดเท่ากับ 122 W มีค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมสูงสุดเท่ากับ 21
W/m2·K ที่อตั ราการเติมสารทํางาน 40% และมีค่า
ประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อนสูงสุด
เท่ากับ 0.99 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การทดลองสมรรถนะเชิงอุณหภาพ, อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน,
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์,
อัตราการเติมสาร
ทํางาน, R-134a.
Abstract
The purpose of this article is to study the
thermal performance of the thermosyphon heat
exchanger. It was designed for heat pipe which
is made of copper pipes with inside diameter of
11.3 mm. Copper pipes used in heat exchanger
is devided into three parts ; the first part is the
evaporation, the second part is an adiabatic and
the third part is condensation. In each section
has a length of 50, 100 and 150 mm.

respectively. On the surface of the evaporation
and condensation are installed fins. There are 8
fins per tube length 25.4 mm. The working fluid
contained within the pipe was R-134a. The
conditions of the experiment consist of a filling
rate of 30%, 40%, 50%, 60% and 70% of the
volume a evaporation. The Hydraulic oil is
heated with electric heater and control for
heating at 50, 75, 100 and 125 W. The
experiments were conducted at ambient
temperature of 27  C , by using the heat
balance. The results showed that the maximum
heat transfer rate was 122 W , and the maximum
overall heat transfer coefficient was 21 W/m2·K
and the rate of filling the working fluid was 40%,
and the maximum effectiveness of the heat
exchanger was 0.99, respectively.
Keywords: experimental, thermal performance,
thermosyphon heat exchangers, hydraulic oil, R134a
1. บทนํา
ในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนมากใช้ เครื่ องจักร
ที่ ค วบคุม การทํ า งานด้ ว ยระบบไฮดรอลิ ก ส์ โดยใช้
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์เป็ นตัวกลาง เพื่อส่งถ่ายกําลังไปใช้
กับ ระบบต่า งๆ ผลที่ ต ามมามัก เกิ ด ความร้ อนสะสม
ภายในนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ ซึง่ มีผลเสียต่ออายุการใช้ งาน
ของซีลยางและทําให้ ซีลเกิดการรั่วซึม ทําให้ สมรรถนะ
ของระบบไฮดรอลิ ก ส์ ล ดลง ดั ง นั น้ การระบาย
ความร้ อนออกจากนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ จึงเป็ นวิธีที่ช่วย

ยืดอายุการใช้ งานให้ กับซีลยางและนํ ้ามันไฮดรอลิกส์
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน วิธีการระบาย
ความร้ อนออกจากนํา้ มันไฮดรอลิกส์โดยทัว่ ไปที่นิยม
ใช้ มี 2 วิธี คือ ใช้ วิธีการระบายความร้ อนด้ วยระบบนํ ้า
หล่อเย็น และการระบาย ความร้ อนด้ วยอากาศ ซึ่งทัง้
สองวิ ธี นั น้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ างสู ง และสิ น้ เปลื อ ง
พลังงานมาก จากแนวคิดเบื ้องต้ นนี ้จึงสนใจเพื่อศึกษา
และทดสอบสมรรถนะเชิ ง อุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอนฯ โดยศึกษา
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้ Ong and Tong [1], ได้
ศึกษาท่อความร้ อนเทอร์ โมไซฟอนที่ใช้ ของไหลทํางาน
เป็ น R-134a มีอตั ราการเติมสารทํางาน 80% พบว่า
ให้ อตั ราการถ่ายเทความร้ อนสูงสุด, สุรชาติ ปั ญญา
และคณะ [2], ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์สมรรถนะทางความร้ อน
ของเทอร์ โมไซฟอนโดยใช้ ครี บช่วยระบายความร้ อน
การศึกษานี ้ใช้ นํ ้า เอทานอล และ R-134a เป็ นสารทํางาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สารทํ า งาน R-134a
ให้
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้ อนได้ ดีกว่านํ ้า และ
เอทานอล, ส่วนงานวิจยั ของ Esen and Esen [3], ได้
ศึ ก ษาและทดสอบสมรรถนะทางความร้ อนของ
ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อแก้ วสุญญากาศชนิดท่อ
เทอร์ โมไซฟอนใช้ R-134a, R-407C และ R-419A เป็ น
สารทํางาน พบว่าสารทํางาน R-410A ให้ สมรรถนะดี
ที่สดุ เมื่อพิจารณาค่าใช้ จ่ายพบว่า R-134a มีราคาตํ่า
กว่าและให้ สมรรถนะใกล้ เคียงกับ R-410A จึงเหมาะ
กับการนํามาใช้ เป็ นสารทํางาน, Grooten and vander
Geld [4], ได้ ทดสอบอิทธิพลของอัตราการเติมสาร
ทํ า งานและมุม เอีย งที ่ม ีผ ลต่อ ประสิท ธิ ภ าพของ
เทอร์ โ มไซฟอน ใช้ นํ า้ กลั่น เป็ นสารทํ า งาน พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้ อนของเทอร์ โมไซฟอน

เหมาะสมอยู่ในช่วง 30 ถึง 45  C , จิระพล กลิ่นบุญ
และสุรเดช วงษ์ วิไลวาริ นทร์ [5], ได้ ทําการศึกษา
อิทธิ พลของสารทํ างานของท่อความร้ อนสําหรับการ
ระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์แบบใช้ นํ ้า, R-123
และ R-134a เป็ นสารทํางาน พบว่า R-134a ให้
ประสิทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้ อนเหมาะสมสูงสุ,
วิจิตรา ไกรแสงหิ รัญ และธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
[6], ได้ ศกึ ษาทดสอบการระบายความร้ อนแบบอิสระ
ของอุปกรณ์ ระบายความร้ อนนํ า้ มันไฮดรอลิกส์ ด้ว ย
เทอร์ โมไซฟอนใช้ R134a เป็ นสารทํางาน ที่อตั ราการ
เติมสารทํางาน 40% ของปริ มาตรส่วนการระเหย
พบว่าอุปกรณ์ระบายความร้ อนนํ ้ามันไฮดรอลิกส์แบบ
เทอร์ โมไซฟอนสามารถรักษาอุณหภูมินํ ้ามันไฮดรอลิกส์
ได้ ที่ 61.40  C มีอตั ราการถ่ายเทความร้ อนเท่ากับ
122.88, Enaburekhan and Yakasai [7], ได้ ศกึ ษา
ทดลองการเติ มสารทํ างาน สํ า หรับ เครื ่ อ งทํ า นํ า้ อุ่น
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน
ยาว 1 m ใช้ R-134a, R-22 และ เอทานอล เป็ นสารทํางาน
พบว่าสารทํางาน R-134a ให้ ประสิทธิภาพเหมาะสม
ั น์ สุภารส [8], ได้
ที่สดุ , สุรชาติ ปั ญญา และทวีวฒ
ทํ า การศึก ษาการประยุก ต์ใ ช้ ท ่อ ความร้ อ นแบบ
เทอร์ โ มไซฟอน เพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก องถ่ า นหิ น
พบว่าสารทํางานที่เหมาะสมคือ R-134a และใช้ ท่อ
ทองแดงเป็ นท่อความร้ อน, Thanaphol Sukchana and
Naris Pratinthong [9], ได้ ศกึ ษาสมรรถณะการถ่ายเท
ความร้ อนของท่อความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน โดยใช้
สารทํางาน R-134a อัตราการเติม 60% ของปริ มาตร
ส่ว นการระเหย พบว่า อัต ราส่ว นของความยาว
แอเดี ย แบติ ก ที่ เ หมาะสมเท่ า กั บ 0.5 หรื อ คิ ด เป็ น

อัตราส่วนความยาวของส่วนการระเหยเท่ากับ 0.25
ของความยาวทังหมด
้
จากการศึก ษางานวิจัย ดัง กล่า วข้ า งต้ น พบ
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจสํ า หรั บ งานวิ จัย นี ค้ ื อ จะมุ่ง เน้ น
การศึ ก ษาตั ว แปรที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สมรรถนะเชิ ง
อุ ณ หภาพของอุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อนแบบ
เทอร์ โ มไซฟอน เช่ น อัต ราการเติ ม ของสารทํ า งาน
สมรรถนะเชิงอุณหภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน
ที่ใช้ ระบายความร้ อนออกจากนํา้ มันไฮดรอลิกส์ร้อน
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ งานต่อไป
2. รายละเอียดของอุปกรณ์ และการทดสอบ
ชุ ด อุ ป กรณ์ แลกเปลี่ ย นความร้ อนแบบ
เทอร์ โ มไซฟอน ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 ติ ด ตั ง้ ไว้ ในถั ง
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์ขนาด 20 L หุ้มฉนวนป้องกันการ
สู ญ เสี ย ความร้ อน ติ ด ตั ง้ ใบกวนนํ า้ มั น ให้ มี ก าร
กระจายความร้ อนสมํ่ าเสมออยู่ภ ายในถัง ใช้ นํ า้ มัน
ไฮดรอลิกส์เบอร์ 68 มีมวล 13 kg ใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสสลับมี แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 V ให้ ความร้ อนแก่
นํ า้ มั น ไฮดรอลิ ก ส์ ส่ ว นการควบแน่ น ถู ก ระบาย
ความร้ อนด้ วยอากาศแบบอิสระ วัดอุณหภูมิที่ผิวท่อ
ด้ วยเทอร์ โมคัปเปิ ลชนิด K มีค่าความคลาดเคลื่อน
±0.1% การเก็ บ ข้ อมู ล ใช้ เครื่ อ งบัน ทึ ก ข้ อ มูล ที่ มี ค่ า
ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ± 0.1% แล ะ เ ครื่ อ ง มื อ วั ด
กําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าได้ ถึง 6000 W มี
ค่าความละเอียด 1 W และมีค่าความคลาดเคลื่อน
±0.1%

ไฟฟ้าแบบความร้ อนคงที่เท่ากับ 50, 75, 100 และ
125 W ตามลําดับ ทําการทดสอบในภาวะแวดล้ อมที่
มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 27  C และการทํางานของ
ระบบอยูใ่ นสภาวะคงตัว (Steady state)

รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดการวัดและอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้ อนของนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ระบายความร้ อนแบบอิสระ

3. ทฤษฎีการคํานวณ
การคํ า นวณการถ่ า ยเทความร้ อนของชุ ด
อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอนดัง
แสดงในรูปที่ 1 ด้ วยกฎข้ อที่หนึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์
แสดงด้ วยสมการที่ (1) ดังนี ้
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2.2 เงื่อนไขการทดลอง
 qe   q c
(2)
การทดลองเพื่อศึกษาสมรรถนะเชิงอุณหภาพ
ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน
การคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ การพาความร้ อน
ดังแสดงในรูปที่ 1 และรู ปที่ 2 เป็ นการทดลองเพื่อหา
ของส่วนการระเหย ใช้ สมการที่ (3) ดังนี ้
อัตราการถ่ายเทความร้ อนออกจากนํ ้ามันไฮดรอลิกส์
ซึ่ง ชุด ทดสอบประกอบด้ ว ยท่ อ ทองแดงที่ มี เ ส้ น ผ่ า น
(3)
h e  qe /  Te  Ts 
ศูนย์กลางภายใน 11.3 mm จํานวน 17 ท่อ โดยจัดวาง
ท่อแบบแถวเหลื่อมภายในถังนํา้ มันไฮดรอลิกส์ ส่วน
การคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ การพาความร้ อน
การระเหยและส่วนการควบแน่น ติดครี บวงแหวนทํา
ส่วนการควบแน่น ใช้ สมการที่ (4) ดังนี ้
ด้ วยแผ่นเหล็กมีเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 mm
ความถี่ของครี บเท่ากับ 8 ครี บต่อความยาว 25.4 mm
(4)
h c  qc /  Ts  Tc 
และให้ ค วามร้ อนแก่ นํ า้ มัน ไฮดรอลิ ก ส์ ด้ ว ยฮี ท เตอร์

การคํ า นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การถ่ า ยเท เติ ม ในอุ ป กรณ์ ท่ อ ความร้ อนแบบเทอร์ โ มไซฟอน
ความร้ อนรวม ใช้ สมการที่ (5) ดังนี ้
สําหรับการทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนออก
จากนํ ้ามันไฮดรอลิกส์ร้อน
(5)



Q
actual

m Cp
T
min max



Temperature
Evaporator = 50 oC
Evaporator
Temperature

60

การคํ า นวณค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้ อน ใช้ สมการที่ (6) ดังนี ้
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4. ผลการทดลอง
4.1 การเติมสารทํางาน
การทดสอบอัตราการเติมสารทํางาน R-134a
เพื่ อ หาค่ า ที่ เ หมาะสม ที่ ใ ช้ กับ อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย น
ความร้ อนดังแสดงในรูปที่ 2 สร้ างอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้ อนเพื่ อ ระบายความร้ อนออกจากนํ า้ มั น
ไฮดรอลิ ก ส์ ร้ อน โดยถ่ า ยเทความร้ อนให้ แก่ ส่ ว น
การระเหยแบบอุณ หภูมิ ค งที่ เ ท่ า กับ 50  C ทํ า การ
ทดสอบที่อตั ราการเติมสารทํางานเท่ากับ 30, 40, 50,
60, 70 และ 80% ของปริ มาตรส่วนการระเหย ผลที่ได้
ดังแสดงในรู ปที่ 3 พบว่าอัตราการถ่ายเทความร้ อนมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติมสารทํางาน แต่เมื่อ
อัตราการเติมสารทํางานมากกว่า 40% ของปริ มาตร
ส่ว นการระเหย พบว่ า ความสามารถในการถ่ า ยเท
ความร้ อนลดลง ซึ่งมีผลมาจากกระบวนการไหลเวียน
ของของไหลทํางาน มีของเหลวในส่วนการระเหยใน
ระดับที่สงู เกินความเหมาะสม ดังนัน้ จึงนําอัตราการ
เติมสารทํางานที่ 40% ของปริ มาตรส่วนการระเหย มา

รูปที่ 3 แสดงอัตราการเติมของไหลทํางานต่ออัตราการ
ถ่ายเทความร้ อน

4.2 อัตราการถ่ ายเทความร้ อนของอุปกรณ์ ฯ
การทดสอบเพื่อหาอัตราการถ่ายเทความร้ อน
ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอน
ที่ ร ะบายความร้ อนส่ว นการควบแน่น แบบอิส ระ ท่ อ
ความร้ อนทําด้ วยทองแดงมีเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน
11.3 mm ความยาว 50, 100, และ 150 mm ส่วน
การระเหยและส่วนการควบแน่นติดครี บวงแหวนทํ า
ด้ วยเหล็กมีเส้ นผ่านศูนย์ กลางภายนอก 32 mm
ความถี่ครี บ 8 ครี บต่อความยาว 25.4 mm มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 32 mm จํานวนของท่อ
ความร้ อนเท่ า กั บ 17 ท่ อ ต่ อ ปริ มาตรถั ง นํ า้ มั น
ไฮดรอลิกส์ จัดวางท่อแบบแถวเหลื่อมกัน ภายในบรรจุ
ของไหลทํางาน R-134a อัตราการเติมของไหลทํางาน
40% ของปริ ม าตรส่ ว นการระเหย ให้ ค วามร้ อนแก่
นํ า้ มัน ไฮดรอลิก ส์ ด้ ว ยฮี ท เตอร์ ไ ฟฟ้ าแบบความร้ อน
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คงที่เท่ากับ 50, 75, 100 และ 125 W อุณหภูมิ
แวดล้ อมเฉลี่ย 27  C จากรูปที่ 4 แสดงอุณหภูมิตลอด
ความยาวเทอร์ โมไซฟอน พบว่า อุณ หภูมิมี ค่าลดลง
ตามความยาวของเทอร์ โ มไซฟอน โดยผลต่ า งของ
อุณหภูมิส่วนการระเหยกับส่วนการควบแน่นมีค่าอยู่
ในช่วง 2 ถึง 6  C พบว่าอุณหภูมิสว่ นการระเหยกับ
ส่วนการควบแน่น มีคา่ ความแตกต่างกันมาก ส่งผลให้
มีอตั ราการถ่ายเทความร้ อนเพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย
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รูปที่ 5 แสดงค่าความร้ อนที่ให้ แก่ชดุ อุปกรณ์ทดสอบกับอัตรา
การถ่ายเทความร้ อนและอุณหภูมิแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ส่วนการควบแน่นกับอุณหภูมิภาวะแวดล้ อม

รูปที่ 4 แสดงค่าอุณหภูมิตลอดความยาวท่อเทอร์ โมไซฟอน

รู ปที่ 5 แสดงค่าความร้ อนที่ให้ แก่ชุดอุปกรณ์
ทดสอบกับอัตราการถ่ายเทความร้ อน และอุณหภูมิ
แตกต่ า งระหว่ า งอุ ณ หภู มิ ส่ ว นการควบแน่ น กั บ
อุณหภูมิภาวะแวดล้ อม พบว่าเมื่ อให้ ความร้ อนเพิ่ม
สูงขึ ้น ทําให้ อณ
ุ หภูมิแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสว่ นการ
ควบแน่ น กับ อุณ หภูมิ ภ าวะแวดล้ อ มมี ค่า เพิ่ ม สูง ขึ น้
ส่งผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้ อนที่เพิ่มสูงขึ ้นตามไป
ด้ วย ซึง่ อุณหภูมิแตกต่างระหว่างส่วนการควบแน่นกับ
อุณหภูมิภาวะแวดล้ อมเท่ากับ 18  C อัตราการถ่ายเท
ความร้ อนสูงสุดเท่ากับ 122 W เมื่อให้ ความร้ อน
นํ ้ามันไฮดรอลิกส์เท่ากับ 125 W

รู ปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความร้ อน
ที่ ใ ห้ แก่ ชุ ด อุ ป กรณ์ ท ดสอบกั บ อั ต ราการถ่ า ยเท
ความร้ อนและสัมประสิทธิ์ การพาความร้ อนส่วนการ
ควบแน่ น พบว่ า เมื่ อ ให้ ความร้ อนแก่ ชุ ด อุ ป กรณ์
ทดสอบเพิ่ ม ขึ น้ จะมี ผ ลทํ า ให้ ค่ า อัต ราการถ่ า ยเท
ความร้ อนมีคา่ เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย ในขณะเดียวกันส่งผลให้
ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้ อนส่วนการควบแน่นเพิ่ม
สูงขึ ้น โดยอัตราการถ่ายเทความร้ อนสูงสุดเท่ากับ 122
W. และค่าสัมประสิทธิ์ การพาความร้ อนสูงสุดเท่ากับ
32 W / m2  K
รู ปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความร้ อน
ที่ ใ ห้ แก่ ชุ ด อุ ป กรณ์ ท ดสอบกั บ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ถ่ายเทความร้ อนรวม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้ อนรวมมีค่าเพิ่มสูงขึ ้นตามความร้ อนที่ให้ แก่ชดุ
อุปกรณ์ทดสอบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความ
ร้ อนรวมสูงสุดเท่ากับ 21 W / m2  K
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ความร้ อนให้ แก่ ชุ ด อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม ขึ น้ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ ค่ า ความร้ อนที่ ใ ห้ แก่ ชุ ด
อุปกรณ์เกิน 75 W จะส่งผลต่อค่าประสิทธิผลของ
อุปกรณ์ ทดสอบโดยมีแนวโน้ มลดลง ซึ่งมีผลมาจาก
อัตราการถ่ายเทความร้ อนที่อปุ กรณ์ทําได้ จริ งต่ออัตรา
การถ่ า ยเทความร้ อนสู ง สุ ด ที่ มี ค่ า ลดลง ซึ่ ง ค่ า
ประสิทธิผลของอุปกรณ์สงู สุดมีคา่ เท่ากับ 0.99
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รูปที่ 6 แสดงความร้ อนที่ให้ อปุ กรณ์ทดสอบกับอัตราการ
ถ่ายเทความร้ อนและสัมประสิทธิ์การพาความร้ อนส่วนการ
ควบแน่น
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รูปที่ 8 แสดงค่าความร้ อนที่ให้ ชดุ อุปกรณ์ทดสอบกับค่า
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ฯ
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รูปที่ 7 แสดงค่าความร้ อนที่ให้ ชดุ อุปกรณ์ทดสอบกับค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวม

รูปที่ 8 แสดงค่าความร้ อนที่ให้ แก่ชดุ อุปกรณ์
ทดสอบกับ ค่า ประสิ ท ธิ ผ ลของอุป กรณ์ ฯ เพื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อน ซึ่งค่า
ประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อนขึน้ อยู่
กับอัตราการถ่ายเทความร้ อนที่ อุปกรณ์ แลกเปลี่ย น
ความร้ อนสามารถทํ า ได้ จริ ง ต่ อ อั ต ราการถ่ า ยเท
ความร้ อนสู ง สุ ด ที่ ส ามารถทํ า ได้ พบว่ า เมื่ อ ค่ า

5. สรุ ปผลการทดลอง
ผลการทดลองสมรรถนะเชิ ง อุณ หภาพของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนแบบเทอร์ โมไซฟอนโดย
มีก ารพาความร้ อนออกจากส่ว นการควบแน่น อย่า ง
อิ ส ระ พบว่ า อุณ หภูมิ ใ นส่ ว นการระเหยมี ค่า สูง กว่ า
อุณหภูมิของส่วนการควบแน่นดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่ง
แปรผันไปตามความยาวท่อและภาระความร้ อน ส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้ อนของส่วนการควบแน่น
เพิ่มขึน้ จาก 23 ไปเป็ น 32 W / m2  K เมื่อภาระ
ความร้ อนเพิ่มจาก 50 W ไปเป็ น 122 W ดังแสดงใน
รู ปที่ 6 และภาระความร้ อที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ มีค่า

สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมเพิ่มขึ ้นประมาณ hc คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนส่วนควบแน่น,
5 W / m2  K ดังแสดงในรู ปที่ 7 และค่าประสิทธิผล
W / m2  K
ของอุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อนเปลี่ ย นมี ก าร h e คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนส่วนการระเหย
เปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ภาระความร้ อน ดังแสดงในรู ปที่
, W / m2  K
8 กล่าวคือมีค่าตํ่าสุดที่ 0.98 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ
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