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คุณลักษณะการถายเทความรอนและความเสียดทานในทอที่มีการติดตั้งอุปกรณสรางการ
ไหลหมุนวน
Heat Transfer and Friction Characteristics in a Tube fitted with Swirl Generator
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บทคัดยอ
ในบทความฉบับนี้ไดทําการศึกษาการถายเทความรอนและความ
เสียดทานในทอแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการใหความรอนที่ผิวคงที่ โดย
ทําการติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุนวนแบบแนวสัมผัส (หอยโขง) ที่
ทางเขาของทอ ซึ่งมีอากาศเปนตัวกลางแลกเปลี่ย นความรอนในท อ
แลกเปลี่ยนความรอนที่ชวงตัวเลขเรยโนลดระหวาง 6500 ถึง 34000
ในการทดลองการไหลหมุนวนจะมีผลกระทบตอชั้นชิดผิวที่บางลง เพิ่ม
พื้นที่สัมผัสของไหลที่ผิวทอ และหนวงการไหลของไหลภายในทอให
ยาวนานยิ่งขึ้น ผลกระทบนี้มีผลตอการเพิ่มการถายเทความรอนที่สูง
มากขึ้นขณะเดียวกันก็มีความเสียดทานที่เกิดขึ้นในทอมากขึ้น จากผล
การทดลองทอที่มีการติดตั้งชุดหอยโขงจะใหผลการถายเทความรอนสูง
กวาทอเปลา 200-350 เปอรเซ็นต และยังเห็นไดอีกวาคาถายเทความ
รอนจะเพิ่มสูงขึ้นตามตัวเลขเรยโนลด

Abstract
In the present work, heat transfer and friction characteristics
of a snail (swirl generator) used for heat transfer enhancement in
heat exchangers are investigated experimentally. The snail is
mounted at the entrance of the test tube which air is passed as
the working fluid at Reynolds number between 6500 and 34000.
There is a significant increase in Nusselt number for the heat
exchanger with a snail entrance because the contact of the fluid
with the tube wall is better than for the plain tube in the other
hand, a snail also cause an important increase in friction. The
heat transfer results showed that the Nusselt number is a
function of Reynolds number and the snail was found to improve
the rate of heat transfer by 200-350 per-cents over the plain tube.

คําสําคัญ: การถายเทความรอน, ความเสียดทาน, การไหลหมุนวน

Keywords: heat transfer, pressure drop, swirl flow

สัญลักษณ
Q อัตราการถายเทความรอน (W)
Ti อุณหภูมิทางเขาของทอ (K)
Tw อุณหภูมิที่ผนังทอ (K)
k คาการนําความรอน (W/mK)
Num ตัวเลขนัสเซลทเฉลี่ย
f ความเสียดทาน
2
v ความหนืดจลนของของไหล (m /s)

สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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อัตราการไหลโดยมวล (kg/s)
อุณหภูมิทางออกของทอ (K)
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผนังทอ (K)
พื้นที่ถายเทความรอน (m2)
ตัวเลขเรยโนลด
ความเร็วตามแนวแกนเฉลี่ย (m/s)

Cp
Tb
h

D
∆P

µ

คาความจุความรอนจําเพาะ (kJ/kgK)
อุณหภูมิเฉลีย่ (K)
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (W/m2K)
เสนผานศูนยกลางทอแลกเปลี่ยนความรอน (m)
ความดันตกครอม (Pa)
ความหนืดสัมบูรณของของไหล (Ns/m2)
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1. บทนํา
จากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น ได มี ค วามพยายามที่ ห าทางลดขนาดและ
คาใชจายในการสร า งอุ ป กรณแ ลกเปลี่ ย นความร อนในอุ ต สาหกรรม
แลกเปลี่ยนความรอน ตัวแปรสําคัญในการลดขนาดและคาใชจายของ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนสามารถทํ าไดโดยการทําให คาสัมประ
สิทธการถายเทความรอนมีคาสูงขึ้น ซึ่งอยูในความสนใจของนักวิจัย
จํานวนมากมาย โดยไดมีความพยายามในการใชวิธีการแบบตางๆ ใน
การชวยเพิ่มอัตราการถายเทความรอนจากการพาความรอนแบบบังคับ
ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะลดขนาดอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนซึ่ง
ชวยทําใหเพิ่มการประหยัดพลังงานได โดยทั่วไปจําแนกแนวทางการ

ชวยการเพิ่มการถายเทความรอนดวยกันสองวิธี วิธีแรกคือ แบบ
Passive method ซึ่งเปนวิธีที่ไมตองอาศัยพลังงานจากภายนอกมา
กระตุ น อั น ได แ ก การใช พื้ น ผิ ว ที่ ไ ด รั บ การปรั บ สภาพแล ว (treated
surface) การใชพื้นผิวหยาบ (rough surface) การเพิ่มพื้นผิว
(extended surface) การติดตั้งอุปกรณที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ติดตั้งอุปกรณที่ทําใหเกิดการไหลแบบหมุนวน (swirl flow devices)
การใชทอขด (wire coils) และ การเติมสารลงไปในของเหลวและกาซ
สําหรับวิธีที่สองเปนแบบ Active method ซึ่งตองการแหลงพลังงานจาก
ภายนอก (external power source) ไดแก การใชอุปกรณทางกล การ
ทําใหเกิดการสั่นของพื้นผิว การทําใหเกิดการสั่นของของไหล การฉีด
กระทบหรือการดูดของของไหล และ การฉีดกระทบแบบเจ็ท
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รูปที่ 1 ชุดทอทดสอบที่มีการติดตั้งชุดสรางการไหลหมุนวน
ทอที่ทําใหเกิดการไหลแบบหมุนวนเปนอุปกรณในทางปฏิบัติที่
สามารถเพิ่มการถายเทความรอนในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิด
ต า งๆ โดยทั่ ว ไปการไหลแบบหมุ น วนในท อ สามารถแบ ง ได เ ป น 2
ประเภท คือ การไหลแบบหมุนวนตอเนื่อง (continuous swirl flow)
และการไหลแบบหมุนวนเฉพาะชวงเริ่มตน (decaying swirl flow) ใน
การไหลแบบหมุนวนตอเนื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนวนจะเกิดขึ้นตลอด
ทั้งความยาวของทอ ในขณะที่การไหลแบบหมุนวนเฉพาะชวงเริ่มตน
การหมุนวนจะเกิดขึ้นที่ชวงตนทอและจะลดการหมุนวนหรือการเสื่อม
สลายลงไปเรื่อยๆ ตามแนวการไหล สําหรับการสอดใสแผนบิด [1,2]
ขดลวดที่ถูกติดตั้งแทรกอยูภายในทอ [3] และการติดตั้งใบ helical
vanes หรือ การเซาะรองเกลียว (helical grooves) ในผิวทอดานในเปน
ตัวทําใหเกิดการไหลแบบหมุนวนตอเนื่อง ในขณะที่อุปกรณที่ทําใหเกิด
การหมุนวนที่ท างเขาจะทํ า ใหเ กิดการหมุ น วนภายในท อ เฉพาะช ว ง
เริ่มตน [4,5,6,7,8] สําหรับการไหลแบบหมุนวนเฉพาะชวงเริ่มตนจะทํา
ใหคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและคาสัมประสิทธิ์การเสียดทาน
ลดลงตามระยะทางการไหลในขณะที่การไหลแบบหมุนวนตอเนื่องคา
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

สัมประสิ ท ธิ์ การถ า ยเทความรอ นและสั มประสิ ท ธิ์ ก ารเสี ย ดทานจะมี
คาคงที่ตลอดทอ
นับตั้งแต Kreith และ Margolis (1959) ไดนําเสนอหลักการที่วา
การไหลแบบหมุนวนสามารถชวยเพิ่มการถายเทความรอนใหกับทอได
และตอมาก็มีการทดลองที่เกี่ยวกับคุณลักษณะความเสียดทานและการ
ถายเทความรอนในการไหลแบบหมุนวนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกลาวไดวา
ความเร็วของหมุนวนที่เพิ่มขึ้นโดยมีผลทําใหชั้นชิดผิวบางลงและเพิ่ม
การกระเพื่อมของการไหลแบบปนปวนทั้งแนวสัมผัสและแนวรัศมีอัน
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสียดทานขณะที่การถายเทความรอนภายใน
ทอเพิ่มขึ้น การถายเทความรอนและความดันตกครอมสําหรับการไหล
แบบหมุนวนเฉพาะชวงเริ่มตนไดถูกทําการทดสอบโดย Yilmaz และ
คณะ [4] การเคลื่อนที่แบบหมุนวนของอากาศถูกสรางจากเครื่องกําเนิด
การไหลแบบหมุนวนแบบ radial guide vane ใบพัดของเครื่องกําเนิด
ได ถูก ออกแบบให ส ามารถปรั บ ความแรงของการไหลหมุ นวนขนาด
ตางๆ ได ทอที่ใชในการทดสอบไดรับความรอนจากขดลวดไฟฟาที่พัน
อยูรอบๆ ซึ่งมีการหุมฉนวนอยางดีเพื่อทําใหเกิดสภาวะ constant heat
flux จากการทดสอบพบวาประสิทธิภาพของการไหลแบบหมุนวนสูง
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กวาการไหลตามแนวแกน และจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความแรงของการหมุน
วนของใบพัดที่คาตัวเลขเรยโนลดต่ํา
ในการทําใหชั้นชิดผิวความรอนบางลง สามารถจะทําโดยการใช
อุปกรณที่ทําเกิดการไหลหมุนวนซึ่งนํามาสูวัตถุประสงคของงานวิจัย
ฉบับนี้ ในการศึกษาเพื่อหาผลของการหมุนตอการถายเทความรอนและ
ความเสียดทานในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการใหความรอน
แบบขดลวดความรอนคงที่ที่ผิวและมีการติดตั้งชุดสรางการไหลหมุนวน
ที่ตนทอดังรูปที่ 1 โดยการตั้งชุดสรางการไหลหมุนวนที่ทางเขาทําให
สงผลโดยตรงตอบริเวณผิวทอชั้นในซึ่งมีความตานทานความรอนสูง
เพื่อทําการลดคาความหนืดและทําใหอัตราการถายเทความรอนสูงขึ้น

~
Tw = ∑ Tw / 15

เมื่อ Tw เปนคาอุณหภูมิที่ผิวของทอใน (local wall temperature of the
tube) โดย Tw จะทําการวัดที่ผิวนอกของของทอใน และทําการวัดลึกลง
ไปที่ผิว 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งไมคิดผลกระทบความตานทานความรอนที่ผิว
ทอ โดยทําการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยจากทางเขาถึงทางออกดวยกัน 4 จุด
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเฉลี่ย (average inside heat
transfer coefficient) และ คาตัวเลขนัสเซลทเฉลี่ย สามารถหาได
สมการที่ (2) และ (3) ดังนี้

2. ทฤษฎีในการวิเคราะห
ในการหาคา สัมประสิทธิ์การถา ยเทความรอนภายในทอ และค า
อัตราการถายเทความรอนหรือตัวเลขนัสเซลทเฉลี่ยสามารถหาไดดังนี้
โดยคาความรอนที่ไดรับจากของไหลที่ตัวเลขเรยโนลดใดๆ คือ
Qair = Qconvection

(1)

Qair = m& C p.a (T 0−Ti ) = VI

(2)

โดยคาการพาความรอนที่ผิวสามารถเขียนไดดังนี้

(5)

~
h = m& C p ,a (To − Ti ) / A(Tw − Tb )

(6)

Nu m = hD / k

(7)

สําหรับของไหลที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา คาตัวเลขเรยโนลดหาได
จาก
(8)

Re = VD / v

และคาความเสียดทานหาไดจาก

~
Qconvection = hA(Tw − Tb )

(3)
f =

เมื่อ
(4)

Tb = (To + Ti ) / 2

∆P
⎛ L ⎞⎛⎜ U 2
⎜ ⎟⎜ ρ
⎝ D ⎠⎝ 2

(9)
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รูปที่ 2 ชุดทดลองการแลกเปลีย่ นความรอนในทอที่มีการติดตั้งชุดสรางการไหลวน
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

AE20-3

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 ตุลาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดในการศึกษานี้คือการเพิ่มคาการถายเท
ความรอนที่เพิ่มโดยอาศัยหลักการของการไหลแบบหมุนวน ซึ่งผลการ
ทดลองที่ไดถูกนํามาเปรียบเทียบกรณีทอเปลาและคาจากความสัมพันธ
Dittus และ Boelter [9] ซึ่งเปนสมการสําหรับการไหลตามแนวแกนหรือ
ในทอเปลา ดังแสดงในรูปที่ 3
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3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
ชุดอุปกรณการทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการติดตั้ง
ชุดสรางการไหลหมุนวนไดถูกแสดงดังรูปที่ 2 ในการทดลองอากาศใน
สภาวะบรรยา กาศไหลผ า นท อที่ มี ก ารให ค วามร อ นแบบขด
ลวดความร อ นที่ ผิ ว คงที่ ซึ่ ง ทํ า มาจากท อ ทองแดงที่ มี ข นาดเส น ผ า น
ศูนยกลางภายในเทากับ 47 มิลลิเมตร มีความยาว 1250 มิลลิเมตร
และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งทอทดสอบจะทําการหุมฉนวนไวเพื่อ
ปองกันการสูญเสียความรอนแกภายนอกใหนอยที่สุดและทําการปองกัน
การรั่วซึมความรอนของระบบโดย variac จะเปนตัวควบคุมกระแสที่ขด
ลวดความรอน ในการทดลองการไหลหมุนวนจะถูกสรางโดยการติดตั้ง
ชุดสรางการไหลหมุนวนแบบหอยโขง สําหรับอุณหภูมิของอากาศที่
ทางเขา ทางออก และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวทอจะถูกทําการตรวจวัดโดย
เทอรโมคัพเพิ้ลแบบเค ซึ่งอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดจะถูกตอเขากับ
ชุดเก็บขอมูล อากาศจากพัดลมจะถูกวัดคาอัตราการไหลโดยใชออริฟส
มิเตอรและปรับคาอัตราการไหลโดยใชอินเวอรเตอรในการควบคุมพัด
ลม (Blower 3 hp) จากนั้นอากาศจะไหลเขาสูชุดอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน โดยที่ทางเขาและออกของทอจะถูกทําการติดตั้งจุดวัดความ
ดันสํ า หรั บหาคา ความดัน ตกคร อ มในท อ โดยต อ เข า กั บ มานอมิ เ ตอร
สําหรับอานคาผลตางความสูง ในการทดสอบแตละครั้งจะทําการบันทึก
ขอมูลอุณหภูมิ อัตราการไหลและความดันตกครอมของอากาศภายหลัง
จากที่ระบบเขาสูสภาวะสมดุล ในระหวางการทดลองจะทําการปรับคา
ตัวเลขเรยโนลดของอากาศที่ทางเขาทออยูระหวาง 6500 และ 34000
โดยคุ ณ สมบั ติ ต า งๆ ของไหลและการหาค า ตั ว เลขนั ส เซลท จ ะถู ก
พิจารณาจากคาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจากสมการที่ 4
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทและคาตัวเลขเรยโนลดใน
ทอแลกเปลีย่ นความรอนที่มีการติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุน
จากรูปที่ 3 การถายเทความรอนหรือตัวเลขนัสเซลทของทอเปลา
จะมีความใกลเคียงกับความสัมพันธ Dittus และ Boelter [9] โดยมี
ความคลาดเคลื่อนอยูประมาณ 5 ถึง 10 เปอรเซ็นต โดยที่ทอที่มีการ
ติ ด ตั้ ง ชุ ด สร า งการไหลหมุ น วนจะให ค า การถ า ยเทความร อ นเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นถึง 350 เปอรเซ็นต และใหคาถายเทความรอนสูงสุดถึง 360
เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับทอเปลาโดยจะเห็นไดวาที่คาตัวเลขเรยโนลด
สูงขึ้นการถายเทความรอนที่เพิ่มขึ้นเปนสาเหตุมาจากความแรงของการ
ไหลหมุนวนที่มากขึ้น (stronger swirling flow) ซึ่งความเร็วของการ
ไหลหมุนวนที่เพิ่มทําใหชั้นชิดผิวบางลงและเพิ่มการกระเพื่อมของการ
ไหลแบบปนปวนทั้งแนวสัมผัสและแนวรัศมี ซึ่งในการไหลแบบนี้เปน
การลดความหนาของชั้นชิดผิว, เพิ่มความเร็วโดยรวมและหนวงเวลาใน
การไหลวนในทอแลกเปลี่ยนความรอน อันเปนสาเหตุที่ทําใหการถายเท
ความรอนภายในทอเพิ่มสูงขึ้น
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 ตุลาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ความหนาของชั้นชิดผิวบางลง มีพื้นที่สัมผัสผิวมากขึ้น และ มีการ
หนวงการไหลภายในทอใหยาวนานยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันความเสียด
ทานจะมากขึ้นเชนเดียวกัน
2) ผลของการติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุนวนแบบแนวสัมผัสสามารถ
ใหคาถายเทความรอนสูงสุดถึง 350 เปอรเซ็นต ขณะที่มีความ
เสียดทานเพิ่มขึ้นถึง 1070 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการไหลตาม
แนวแกนหรือทอเปลา
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางความเสียดทานและคาตัวเลขเรยโนลดใน
ทอแลกเปลีย่ นความรอนที่มีการติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุนวน
ในรูปที่ 4 เปนการแสดงความเสียดทานของทอชั้นในตามตัวเลข
เรยโนลด โดยความเสียดทานมีแนวโนมคลายกันสําหรับการไหลแบบ
หมุนวนและตามแกน (ทอเปลา) และจะเพิ่มขึ้นตามคาตัวเลขเรยโนลดที่
เพิ่มขึ้น และ จะเห็นไดอีกวาความเสียดทานของทอที่มีการติดตั้งชุด
กําเนิดการไหลหมุนวนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับทอเปลา ซึ่งเปนผลมา
จากความดันไดนามิกสของอากาศรอนมีคาลดลงเนื่องจากความหนืด
ของของไหลบริเวณผนังทอมีคาสูงมากและมีแรงกระทําที่เกิดจากการ
หมุนวนยิ่งไปกวานั้นความเสียดทานที่เพิ่มขึ้นมีความเปนไปไดที่จะเกิด
จากผลของแรงดันกับแรงเฉื่อยในชั้นชิดผิว โดยมีความเสียดทานเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 1070 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับทอเปลา
5. สรุป
จากผลการทดลองการพั ฒ นาการเพิ่ ม การถ า ยเทความร อ นใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุนวนที่
ทางเขาทอสามารถสรุปไดดังนี้
1) การติดตั้งชุดกําเนิดการไหลหมุนวนจะชวยทําใหเกิดการไหลแบบ
หมุนวนภายในทอแลกเปลี่ยนความรอนและสามารถชวยเพิ่มอัตรา
การถ า ยเทความร อ นไดเ นื่ อ งจากการไหลแบบหมุ นวนจะทํา ให

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

เอกสารอางอิง
1. Manglik R.M., and Bergles, A.E. “Heat Transfer and
Pressure Drop Correlations for Twisted-Tape Inserts in
isothermal Tubes: Part II-Transition and Turbulent Flows,”
in: Enhanced Heat Transfer, M.B.Pate and M.K.Jensen,
eds., ASME HTD, Vol. 202, pp. 99-106, 1992.
2. Webb, R.L. “Principles of Enhanced Heat Transfer,” Wiley,
New York, 1994.
3. Sethumadhavan R., and Rao, M.R. “Turbulent Flow Heat
Transfer and Fluid Friction in Helical-Wire-Coil-Inserted
Tubes,” Int.J.Heat Mass Transfer, Vol. 26, No. 12, pp.
1833-1845, 1983.
4. Yilmaz, M., Comakli O., and Yapici, S., “Enhancement of
heat transfer by turbulent decaying swirl flow,” Energy
Convers. Mgmt., Vol. 40, pp. 1365-1376, 1999.
5. Tung, V.X., Dhir, V.K., Chang, F., Karagozian A.R., and
Zhou, F. “Enhancement of Forced Convection Heat
Transfer in Tubes Using Staged Tangential Flow Injection,”
Annual Report, June 1987-Sept. 1988, GRI report No.GRI89/020, 1989.
6. Dhir, V.K., Chang F., and Yu, J. “Enhancement of Single
Phase Forced Convection Heat Transfer in Tubes Using
Staged Tangential Flow Injection,” Final Report, June 1987Dec.1989, GRI report No. GRI-90/0134, 1990.
7. Dhir V.K., and Chang, F. “Heat Transfer Enhancement
Using Tangential Injection, ASHRAE Transactions,” Vol. 98,
BA-92-4-1, 1992.
8. Son D., and Dhir, V.K., “Enhancement of Heat Transfer in
an Annuals Using Tangential Flow Injection, in: Heat
Transfer in Turbulent Flows,” ASME HTD, Vol. 246, 1993.
9. Dittus F.W., and Boelter, L.M.K. University of California at
Berkley, Publications on Engineering, 2: 443, 1930.

AE20-5

