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การศึกษาเชิงทบทวนการเพิมสมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อนในท่ อกลม
ด้ วยการใช้ ขดลวดและแหวน
สุ ทิน พลบูรณ์*

บทคัดย่อ
การเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนให้กบั เครื องแลกเปลียนความร้ อนด้วยการใช้ขดลวดและแหวน
ถู ก นํา ไปใช้ใ นหลายอุ ต สาหกรรมไม่ ว่ า จะเป็ น โรงจัก รต้น กํา ลัง ระบบการปรั บ อากาศและการทํา ความเย็น
อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมรถยนต์ หรื อ เตาปฏิ ก รณ์ เ คมี โดยขดลวดและแหวนช่ว ยเพิ มสั ม ประสิ ท ธิ
การถ่ายเทความร้ อนเนื องจากการพาความร้ อน ทําให้การถ่ายเทความร้ อนเพิมขึนแต่ส่งผลให้เกิดความดันสู ญเสี ย
เพิ มขึ น บทความนี ได้ร วบรวมงานวิ จั ย ที ใช้ข ดลวดและแหวนในรู ปแบบต่ า งๆโดยพิ จ ารณาถึ ง เลขนั ส เซิ ล ท์
ตัว ประกอบเสี ย ดทานและสมรรถนะการถ่า ยเทความร้ อน โดยสามารถสรุ ปผลการรวบรวมได้ว่า การใช้แ หวน
แบบกรวยติดครี บภายในให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสู งสุ ดเท่ากับ 2.4 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 6,800
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A Review Study on Heat Transfer Performance Enhancement in
a Circular Tube Using Wire Coils and Rings
Suthin Pholboorn*

Abstract
Heat transfer performance enhancement in heat exchanger by using wire coils and rings was used in
many industries such as power plant, air condition and refrigeration systems, food industries, automotive industries
or chemical reactors. Although wire coils and rings increased the convection heat transfer coefficient for enhancing
the heat transfer, pressure loss was increased. This paper collected literatures which used wire coils and rings in
many shapes provided by Nusselt number, friction factor and heat transfer performance. From the collection, it is
found that the conical cut – out turbulators with internal fins shows the maximum heat transfer performance of 2.4
with Reynolds number of 6,800.
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หลากหลายรู ป แบบเพราะเมื อสอดใส่ ต ัว สร้ า งความ
ปั นป่ วนเข้าไปในท่อ ของเครื องแลกเปลียนความร้ อ น
ทํา ให้ ข อบชันชิ ด ของของไหลมี ก ารพัฒ นาไปอย่ า ง
ไม่ต่ อ เนื อง มีก ารเพิ มพื นที ของการถ่ า ยเทความร้ อ น
ส่ งผลให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเพิมขึนเนืองจาก
เกิดการไหลแบบปันป่ วนอย่างรุ นแรง [2-3]
บทความนี พิ จ ารณาตัว สร้ า งความปั นป่ วนเพี ย ง
2 ชนิ ดคือ ขดลวด (wire coils) และ แหวน (rings) ซึ ง
สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ใ นหลายอุ ต สาหกรรม
เช่น โรงจักรต้นกําลัง ระบบการปรั บอากาศและการทํา
ความเย็น อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมรถยนต์
หรื อ เตาปฏิ ก รณ์ เคมี โดยขดลวดเป็ นอุ ปกรณ์ ที ทํา ให้
พืนผิวมีความขรุ ขระส่ งผลให้เกิดการไหลแบบหมุนวน
และเป็ นตัวเร่ งการเปลียนสภาวะการไหลจากการไหล
แบบราบเรี ยบเป็ นการไหลแบบปั นป่ วน [4] ส่ วนแหวน
เป็ นอุปกรณ์ทีทําให้เกิดการไหลแบบย้อนกลับ (reverse
flow device) ส่ งผลให้เกิดการไหลแบบย้อนกลับและ
เกิดการแยกขอบชันชิดของของไหลทําให้สัมประสิ ทธิ
การพาความร้อนและการถ่ายเทโมเมนตัมเพิมขึน ส่ งผล
ให้ส มรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อ นมากขึ นแต่ จ ะเกิ ด
การสู ญเสี ยความดันเพิมตามมา [5]

1. บทนํา
เทคนิ ค การเพิมสมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อ นใน
เครื องแลกเปลียนความร้อนมี 3 วิธี [1] ได้แก่ วิธีแอคทีพ
(active method) เป็ นวิธีทีต้องใช้พลังงานจากภายนอก
เข้ า ไปเพื อเพิ มการถ่ า ยเทความร้ อ น เช่ น การใช้
สนามแม่เหล็กเข้า ไปรบกวนอนุ ภาคเล็กๆในเส้ นทาง
การไหล การทําให้เกิ ดการสั นสะเทื อนทีพืนผิวสัมผัส
การทําให้เกิดการสันสะเทือนกับของไหล การใช้ไฟฟ้ า
สถิตย์ เป็ นต้น วิธีพาสซี พ (passive method) เป็ นวิธีทีไม่
ต้อ งใช้พ ลังงานจากภายนอกแต่ ใ ช้ห ลัก การปรั บ ปรุ ง
พืนผิวหรื อโครงสร้างของช่องทางการไหลด้วยการสอด
ใส่ หรื อ เพิ มเติ มอุ ปกรณ์ เช่น การสอดใส่ ด ้วยอุ ปกรณ์
พิเศษ อุปกรณ์ ทาํ ให้เกิดการไหลหมุน วน (swirl flow)
การทํา ให้พืนผิ วมีความขรุ ข ระ (rough surfaces) การ
ขยายพื นผิว (extended surfaces) การใช้ท่อทีมีผิวเป็ น
เกลียว (coiled tubes) อุปกรณ์ เพิมแรงดึงให้พืนผิวและ
การเพิมสารบางอย่างให้ก ับของไหล และวิธีแบบผสม
(compound method) เป็ นการรวมกันของสองวิธีทีกล่าว
มาแล้ว เช่น พืนผิวขรุ ขระรวมกับอุปกรณ์ ทาํ ให้เกิดการ
ไหลวนด้ ว ยแผ่ น ใบบิ ด พื นผิ ว ขรุ ขระรวมกับ การ
สันสะเทือ นของของไหล หรื อ พื นผิ วขรุ ข ระรวมกับ
ขดลวด เป็ นต้น
การใช้ตวั สร้ างความปั นป่ วน (turbulators) เป็ นอี ก
วิธีหนึงของวิธีพาสซี พเนืองจากเป็ นการสอดใส่ อุปกรณ์
เข้า ไปในช่ อ งทางการไหลประกอบไปด้ว ย ขดลวด
(wire coils) แหวนแบบกรวย (conical ring) แผ่นใบบิด
(twisted tape) ปี ก (winglet) เป็ นต้น ซึ งเป็ นอุปกรณ์ทีทํา
ให้ เ กิ ด การไหลหมุ น วนหรื อการไหลอั น ดั บ สอง
(secondary flow) [2] ตัว สร้ า งความปั นป่ วนมีก าร
นํ า ไป ใ ช้ ก ั บ เค รื องแ ลก เป ลี ยน ค วา มร้ อ น อย่ า ง

2. การประยุกต์ใช้ ขดลวด (Wire coils)
บทความนีพิจารณาขดลวดแบ่งออกตามลักษณะการ
ใช้งานดังนี การใช้ขดลวดอย่างเดียว [6-9] ขดลวดที มี
เส้นลวดหน้าตัดสี เหลียมจัตุรัส [10] ขดลวดวางห่ างผนัง
ท่อ [11] ขดลวดทีมีเส้นลวดหน้าตัดสามเหลียม [12] ใช้
ขดลวดร่ ว มกับ แผ่ น ใบบิ ด [13] และ การทํา ขดลวด
สปริ งรู ปร่ างคล้ายกรวย [14] รายละเอียดจะได้อธิ บาย
เรี ยงตามลําดับปี ทีมีการประยุกต์ใช้งาน
90

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 11 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2558
The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 1 January – April 2015

ในปี ค.ศ. 2004 Yakut and Sahin [6] ได้ทดลองใช้
ขดลวดทีเส้น ลวดมีห น้าตัดเท่ ากับ 4 mm ระยะพิ ต ช์
เท่ ากับ 10, 20 และ 30 mm ขดลวดมีความยาวรวม
1,240 mm ดังรู ปที 1 เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 5,000 ถึง
35,000 พบว่าทีระยะพิตช์เท่ากับ 30 mm ให้สมรรถนะ
การถ่ า ยเทความร้ อ นมากกว่ า ท่ อ ผิ ว เรี ยบเท่ า กั บ
70 – 140% และระยะพิตช์ทีตําจะให้ความดันสู ญเสี ย
เพิมขึนเมือเลขเรย์โนลด์เพิมขึน

ในปี ค.ศ. 2006 Akpinar [8] ได้ทดลองใช้ขดลวดที
เส้นลวดมีหน้าตัดเท่ากับ 4 mm ระยะพิตช์เท่ากับ 9, 15
และ 21 mm โดยมีจาํ นวนเกลียวเท่ากับ 137, 84 และ 60,
ตามลําดับ ดังรู ปที 3 เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 6,500 ถึง
13,000 พบว่ า เลขนัส เซิ ล ท์ ข องท่ อ ที สอดใส่ ข ดลวด
มากกว่า ท่อ ผิวเรี ย บเท่ ากับ 2.64 เท่ า และตัว ประกอบ
เสี ยดทานมากกว่าท่อผิวเรี ยบเท่ากับ 2.74 เท่า

รูปที 3 ขดลวดสปริ ง [8]
ในปี ค.ศ. 2010 Zamankhan [9] ได้จ ํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของขดลวดที มีค วามหนาของลวดเท่า กับ
0.6 mm โดยท่อในมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 12.56 mm
มีความหนา 1.5 mm ท่อนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
เท่ า กับ 25.6 mm โดยมีจ ํา นวนกริ ด เท่ า กับ 500,000
ดังรู ปที 4 เลขเรย์โนลด์อยู่ระหว่าง 200 ถึง 3,000 พบว่า
ตัว สร้ า งความปั นป่ วนที เป็ นขดลวดทํา ให้ส มรรถนะ
การถ่ ายเทความร้ อนได้มากขึนเมือเปรี ยบเทียบกับท่ อ
ผิวเรี ยบแต่ส่งผลให้เกิดความดันลดมากขึน

รูปที 1 ตัวสร้างความปันป่ วนด้วยขดลวด [6]
ในปี ค.ศ. 2006 Naphon [7] ได้ทดลองใช้ขดลวดที
เส้นลวดมีหน้าตัดเท่ากับ 1 mm ระยะพิตช์เท่ากับ 3.18
และ 5.08 mm ขดลวดมีค วามยาวรวม 2,000 mm
ดังรู ป ที 2 เลขเรย์โ นลด์อยู่ระหว่า ง 5,000 ถึง 25,000
พบว่ าระยะพิ ตช์เท่า กับ 3.18 ให้ส มรรถนะการถ่า ยเท
ความร้อนมากกว่าระยะพิตช์เท่ากับ 5.08 และ ระยะพิตช์
เท่ากับ 5.08 ให้ตวั ประกอบเสี ยดทานมากกว่าระยะพิตช์
เท่ากับ 3.18

รูปที 2 การสอดใส่ ดว้ ยขดลวด [7]

รูปที 4 แบบจําลองตัวสร้างความปันป่ วนแบบเกลียว [9]
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ในปี ค.ศ. 2008 Promvonge [10] ได้ทดลองใช้ลวดที
มีหน้าตัดสี เหลี ยมจัตุ รัส ขนาด 2 และ 3 mm ทํา เป็ น
ขดลวดสปริ ง ระยะพิ ต ช์ เ ท่ า กับ 15 และ 20 mm
ดังรู ป ที 5 เลขเรย์โ นลด์อ ยู่ใ นช่ว ง 5,000 ถึ ง 25,000
พบว่ า เล ขนั ส เซิ ลท์ เ พิ มขึ นตามการเพิ มขึ นขอ ง
เลขเรย์โนลด์และการลดลงของระยะพิตช์ทงของลวดที
ั
มีหน้าตัดแบบกลมและสี เหลียมจัตุ รัส โดยขดลวดที มี
หน้าตัดแบบสี เหลียมจัตุรัสให้อตั ราการถ่ายเทความร้ อน
มากกว่าขดลวดทีมีหน้าตัดแบบกลม

รูปที 6 ขดลวดวางห่างจากผนังท่อ [11]
ในปี ค.ศ. 2010 Gunes et al. [12] ได้ทดลองใช้
ขดลวดวางห่ างจากผนังท่ อโดยใช้เส้ นลวดทีมีห น้าตัด
แบบสามเหลียมด้านเท่าด้วยอัตราส่ วนของด้านต่อเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ (a/D = 0.0714 และ 0.0892) ระยะห่ าง
ท่ อ (s=1 mm) อัต ราส่ ว นระยะพิ ต ช์ ข องขดลวด
(P/D=1,2 และ 3) ดังรู ปที 7 เลขเรย์โนลด์อยู่ระหว่า ง
3,500 ถึง 27,000 พบว่าเลขนัสเซิ ลท์มีแนวโน้มเพิมขึน
เมือเลขเรย์โนลด์เพิ มขึ นและการลดลงของอัต ราส่ ว น
ระยะพิ ต ช์ สมรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อ นสู งสุ ด ถึ ง
36.5% เมือขดลวดมีอ ัต ราส่ ว น a/D = 0.0892 และ
อัตราส่ วน P/D=1 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 3,858

รูปที 5 ขดลวดทีมีหน้าตัดแบบสี เหลียมจัตุรัส [10]
ในปี ค.ศ. 2010 Gunes et al. [11] ได้ทดลองใช้
ขดลวดวางห่างจากผนังท่อโดยใช้ลวดทีมีความหนาคงที
เท่ากับ 6 mm อัตราส่ วนระยะพิตช์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อ (P/D = 1, 2 และ 3) และระยะห่ างจากผนังท่อ (s=1
และ 2 mm) ดังรู ปที 6 เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 4,105 ถึง
26,400 พบว่าเลขนัสเซิ ลท์และตัวประกอบเสี ยดทานมี
แนวโน้มเพิมขึนเมือระยะพิตช์และระยะห่างจากผนังท่อ
ลดลง สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสู งสุ ดถึง 50% เมือ
ขดลวดมีอตั ราส่ วน P/D=1 และ ระยะห่ างจากผนังท่ อ
s=1 mm เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 4,220

รูปที 7 ขดลวดทีมีหน้าตัดแบบสามเหลียม [12]
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ในปี ค.ศ.2010 Eiamsa-ard et al. [13] ได้ทดลองใช้
ขดลวดร่ วมกับ แผ่นใบบิดโดยใช้ขดลวดทีมีร ะยะพิต ช์
สามารถเปลี ยนแปลงได้ซึ งแบ่ งออกเป็ น 2 แบบ คื อ
ขดลวดลดระยะพิ ต ช์ (D-coil) และ ขดลวดลด/เพิ ม
ระยะพิ ตช์ (DI-coil) ทังนี ได้ใช้ขดลวดทีมีอตั ราส่ ว น
ระยะพิตช์คงทีเท่ากับ 6 เพือทําการเปรี ยบเทียบ และใช้
แผ่ น ใบบิ ด ที มี อ ั ต ราส่ วนการบิ ด (y/w=3 และ 4)
ดังรู ป ที 8 เลขเรย์โ นลด์อยู่ระหว่า ง 4,600 ถึง 20,000
พบว่าทีเลขเรย์โนลด์ตาํ การใช้อุปกรณ์ร่วมระหว่า งแผ่น
ใบบิดทีมี y/w=3 และ DI-coil ให้สมรรถนะการถ่ายเท
ความร้ อนสู งสุ ดเท่ากับ 6.3%, 13.7%, 2.4% และ 3.7%
เมือเปรี ยบเทียบกับการใช้ขดลวดอย่างเดียว แผ่นใบบิด
อย่างเดียว แผ่นใบบิดร่ วมกับขดลวดทีมีระยะพิตช์คงที
และ แผ่นใบบิดร่ วมกับขดลวดแบบ D-coil, ตามลําดับ

รู ปที 9 สปริ งกรวยแบบ (a) DR, (b) CR และ
(c) CDR [14]
การใช้ขดลวดในเงือนไขทีแตกต่างกัน พบว่าการใช้
ขดลวดวางห่ างผนั ง ท่ อ ให้ ส มรรถนะการถ่ า ยเท
ความร้อนสู งสุ ดเนืองจากขดลวดทําให้การไหลหมุนวน
ไปตลอดแนวความยาวของท่ อ จึ งเกิ ด การไหลแบบ
ปั นป่ วนอย่า งรุ น แรงและทํา ให้ข องไหลมี ร ะยะเวลา
ในการแลกเปลียนความร้อนกับผนังท่อได้นานขึน จึงทํา
ให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนมีค่ามากขึน

รูปที 8 ขดลวด DI-coil และ แผ่นใบบิด [13]

3. การประยุกต์ใช้ แหวน (Rings)
บทความนีพิจารณาแหวนแบ่งออกตามลักษณะการ
ใช้งานดังนี การใช้แ หวนอย่า งเดี ย ว [15-17] การใช้
แหวนแบบกรวย [18-23] และการใช้แหวนร่ วมกับแผ่น
ใบบิด [24-25] รายละเอียดจะได้อธิบายเรี ยงตามลําดับปี
ทีมีการประยุกต์ใช้งาน
ในปี ค.ศ. 2008 Ozceyhan et al. [15] ได้มีการจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์ ด ้ว ยการใช้แ หวนที มี ห น้ า ตั ด แบบ
วงกลมสอดใส่ เ ข้า ไปในท่อ กลมด้ว ยอัต ราส่ ว นระยะ
วงแหวนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 5 ค่าคือ p/d=0.5, 1,
1.5, 2 และ 3 การจําลองใช้กริ ดจํานวน 815,680 เซลล์
ดังรู ป ที 10 เลขเรย์โ นลด์อ ยู่ในช่ว ง 4,475 ถึง 43,725

ในปี ค.ศ. 2013 Karakaya and Durmus [14] ได้
ทดลองใช้ตวั สร้างความปันป่ วนแบบสปริ งกรวย (CST)
ทีมีมุมกรวย  เท่ ากับ 30 ,45 ,60 และมีการจัดเรี ย ง
CST ออกเป็ น 3 แบบ คื อ กรวยลู่ ต ามกระแส (DR),
กรวยลู่ ท วนกระแส (CR) และ กรวยลู่ ต ามและทวน
กระแส (CDR) ดังรู ปที 9 เลขเรย์โนลด์อยูใ่ นช่วง 10,000
ถึง 34,000 พบว่า สมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อ นของ
CST แบบ DR มากกว่ า แบบ CR และ CDR เป็ น
35- 44% และ 18-27%, ตามลําดับ เลขนัส เซิ ลท์ของ
CST แบบ DR มีค่าเป็ น 133-333% มากกว่าท่อผิวเรี ยบ
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พบว่า เลขนัสเซิ ลท์มีแนวโน้มเพิมขึนและตัวประกอบ
เสี ย ดทานมี แ นวโน้ม ลดลงเมื อเลขเรย์โ นลด์เ พิ มขึ น
เลขนัสเซิ ลท์และตัวประกอบเสี ยดทานสู งสุ ดพบได้ใน
กรณี p/d=0.5 สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนสู งสุ ดมีค่า
ถึ ง 18% เมื ออั ต ราส่ วน p/d=1.5 เลขเรย์ โ นลด์
เท่ากับ 15,600

ในปี ค.ศ. 2014 Promvonge et al. [17] ได้ทดลองใช้
แหวนหมุนวนแบบเอียง (VRs) โดยมุมเอียงเท่ากับ 30
อัตราส่ วนความกว้างของแหวนสัมพัทธ์ (BR=b/D=0.1,
0.15 และ 0.2) อัตราส่ วนระยะพิตช์ของแหวนสัมพัทธ์
(PR=P/D=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0) ดั ง รู ปที 12
เลขเรย์โนลด์อยูใ่ นช่วง 5,000 ถึง 26,000 พบว่า BR ค่าที
มากมีแ นวโน้มให้สมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อนและ
ความดันลดทีมากกว่าท่อผิวเรี ยบ ในขณะที PR จะให้ค่า
ในแนวโน้มตรงกันข้าม สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อน
สู งสุ ดเท่ า กั บ 1.4 เ มื อ BR=0.1 แ ละ PR=0.5
เลขเรย์โนลด์ทีตํา

รูปที 10 แบบจําลองแหวนวางห่างผนังท่อ [15]
ในปี ค.ศ. 2012 Thianpong et al. [16] ได้ทดลองใช้
แหวน ใบบิ ด (TRs) ที มี อ ั ต รา ส่ วน ความกว้ า ง
(W/D=0.05, 0.1 และ 0.15) อัต ราส่ ว นระยะพิ ต ช์
(p/D=1, 1.5 และ 2) ดังรู ปที 11 เลขเรย์โนลด์อยู่ระหว่าง
6,000 ถึง 20,000 พบว่าแหวนแบบ TRs ให้เลขนัสเซิ ลท์
และตั ว ประกอบเสี ยดทานมี แ นวโน้ ม เพิ มขึ นเมื อ
อัตราส่ วนความกว้างเพิมขึนและอัตราส่ ว นระยะพิต ช์
ลดลง สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนสู งสุ ดเท่ากับ 1.24
เมือแหวนแบบ TRs ที อัต ราส่ ว น W/D=0.05 และ
อัตราส่ วน p/D=1.0 ทีเลขเรย์โนลด์เท่ากับ 6,000

รูปที 12 แหวนหมุนวนแบบเอียง [17]
ในปี ค.ศ. 2004 Yakut and Sahin [18] ได้ทดลองใช้
แหวนแบบกรวยที มีค วามยาว 1,240 mm เส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ก ลางเล็ก และใหญ่เท่ ากับ 24 mm และ 44 mm,
ตามลํา ดับ ระยะพิ ต ช์ เ ท่ า กับ 10, 20 และ 30 mm
ดังรู ปที 13 เลขเรย์โนลด์อ ยู่ระหว่ าง 5,000 ถึง 20,000
พบว่ าเลขนัส เซิ ล ท์มีแนวโน้มเพิมขึ นตามการเพิ มขึ น
ของเลขเรย์โนลด์และตามการลดลงของระยะพิตช์ โดย
สมรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อนสู งสุ ดเกิ ด ขึ นกั บ
ระยะพิตช์ 10 mm มีค่ามากถึง 250% เมือเปรี ยบเทียบกับ
ท่อผิวเรี ยบ

รูปที 11 แหวนแบบแผ่นใบบิด [16]
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ในปี ค.ศ. 2010 Kongkaitpaiboon et al. [20] ได้
ทดลองใช้แหวนแบบกรวยเจาะรู (PCR) ทีมีอตั ราส่ วน
ระยะพิตช์ (PR=p/D=4, 6 และ 12) จํานวนรู เจาะ (N=4,
6 และ 8) ดังรู ปที 15 เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 4,000 ถึง
20,000 พบว่ า แหวนแบบกรวย PCR ให้ส มรรถนะ
การถ่ายเทความร้ อนถึง 137% มากกว่าท่อผิวเรี ยบ โดย
สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนสู งสุ ดเท่ากับ 0.92 เมือ
PR=4 และ N=8 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 4,000

รูปที 13 แหวนแบบกรวย [18]
ในปี ค.ศ. 2008 Promvonge [19] ได้ท ดลองใช้
แหวนแบบกรวยที มี อ ั ต ราส่ ว นเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
(d/D=0.5, 0.6, 0.7) การจัด เรี ยงแหวนแบบกรวยมี 3
แบบ คือ กรวยลู่ตามกระแส (DR) กรวยลู่ทวนกระแส
(CR) และ กรวยลู่ ต ามและทวนกระแส (CDR)
ดังรู ป ที 14 เลขเรย์โ นลด์อ ยู่ในช่ว ง 6,000 ถึง 26,000
พบว่ า การจัด เรี ย งแบบ DR ให้ส มรรถนะการถ่ า ยเท
ความร้ อนดีกว่ าการจัดเรี ย งแบบอืน การจัดเรี ยงแหวน
แบบกรวย CR, DR และ CDR ให้เลขนัสเซิ ลท์เท่ากับ
197%, 333% และ 237%, ตามลํา ดับ สมรรถนะ
การถ่า ยเทความร้ อ นสู งสุ ดเท่า กับ 1.8 เมือแหวนแบบ
กรวยจัดเรี ยงแบบ DR อัตราส่ วน d/D=0.5

รูปที 15 แหวนแบบกรวยเจาะรู (PCR) [20]
ในปี ค.ศ. 2010 Kongkaitpaiboon et al. [21] ได้
ทดลองใช้ต ัว สร้ า งความปั นป่ วนแหวนแบบวงกลม
(CRT) ทีมีอตั ราส่ วนเส้นผ่านศูนย์กลาง (DR=d/D=0.5,
0.6 และ 0.7) อัตราส่ วนระยะพิตช์ (PR=p/D=6, 8 และ
12) ดังรู ปที 16 เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วง 4,000 ถึง 20,000
พบว่ า แหวนแบบ CRT ให้ ส มรรถนะการถ่ า ยเท
ความร้ อ นเพิ มขึ นอยู่ ใ นช่ ว ง 57% ถึ ง 195% เมื อ
เปรี ยบเที ย บกั บ ท่ อ ผิ ว เรี ยบ สมรรถนะการถ่ า ยเท
ความร้อนสู งสุ ดเท่ากับ 1.07 เมือแหวน CRT มี DR=0.7
และ PR=6 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 4,000

รู ป ที 14 แหวนแบบกรวย (a) DR, (b) CR และ
(c) CDR [19]

รูปที 16 ตัวสร้างความปันป่ วนแหวนแบบวงกลม [21]
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ในปี ค.ศ. 2011 Anvari et al. [22] ได้ท ดลองใช้
แ ห ว น แ บ บ ก ร ว ย ที มี ค ว า ม ย า ว 138
mm
เส้ น ผ่า นศูน ย์กลางใหญ่แ ละเล็ก ของแหวนแบบกรวย
เท่ากับ 136 mm และ 68 mm, ตามลําดับ การจัดเรี ยง
แหวนมี 2 แบบ คือ กรวยลู่ตามกระแส (DR) และ กรวย
ลู่ทวนกระแส (CR) ดังรู ปที 17 เลขเรย์โนลด์อยู่ระหว่าง
2,500 ถึ ง 9,500 พบว่ า เลขนัส เซิ ล ท์ข องการจัด เรี ย ง
แหวนแบบ DR มีค่ามากถึง 521% และ จัดเรี ยงแบบ CR
มีค่า สู งสุ ดถึ ง 355% ความดันลดของการจัดเรี ยงแบบ
DR มากกว่าแบบ CR

ในปี ค.ศ. 2007 Promvonge and Eiamsa-ard [24] ได้
ทดลองใช้แ หวนแบบกรวยร่ วมกับ แผ่น ใบบิด โดยใช้
แหวนแบบกรวยที มีเ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเล็ ก และใหญ่
เท่ากับ 24 mm และ 48 mm, ตามลําดับ อัตราส่ วนการ
บิดของแผ่นใบบิด (Y=y/w=3.75 และ 7.5) ดังรู ปที 19
เลขเรย์โ นลด์ อ ยู่ร ะหว่ า ง 6,000 ถึ ง 26,000 พบว่ า
สมรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อ นของการใช้แ หวน
แบบกรวยร่ วมกับแผ่นใบบิดทีมี Y=3.75 และ 7.5 มีค่า
เป็ น 367% และ 350% มากกว่าท่อผิวเรี ยบ สมรรถนะ
การถ่ ายเทความร้ อ นสู งสุ ด เท่ ากับ 1.96 เมือใช้แหวน
แบบกรวยร่ วมกับแผ่นใบบิดทีมี Y=3.75

รูปที 17 แหวนแบบกรวย [22]
ในปี ค.ศ. 2013 Muthusamy et al. [23] ได้ทดลองใช้
ตัว สร้ า งความปั นป่ วนแบบกรวยติ ด ครี บ ภายในที มี
อัตราส่ วนระยะพิตช์ (PR=3, 4 และ 5) และมีการจัดเรี ยง
2 แบบ คื อ กรวยลู่ ต ามกระแส (C-turbulators) และ
กรวยลู่ ท วนกระแส (D-turbulators) ดั ง รู ปที 18
เลขเรย์ โ นลด์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 6,800 ถึ ง 9,700 พบว่ า
การจัดเรี ยงแบบ D-turbulators ทีมี PR=3 ให้สมรรถนะ
การถ่า ยเทความร้ อนสู งสุ ดถึง 315% โดยทีสมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนสู งสุ ดเท่ากับ 2.4 และ ตัวประกอบ
เสี ยดทานมีค่าเป็ น 3.2 เท่าของท่อผิวเรี ยบ

รูปที 19 แหวนแบบกรวยและแผ่นใบบิด [24]
ในปี ค.ศ. 2013 Eiamsa-ard et al. [25] ได้ทดลองใช้
ตัวสร้างความปันป่ วนแหวนแบบวงกลม (CRT) ร่ วมกับ
แผ่ น ใบบิ ด (TT) โดยอัต ราส่ ว นระยะพิ ต ช์ข องแหวน
CRT (l/D=1.0, 1.5 และ 2.0) และ อัตราส่ วนการบิดของ
TT (y/W=3, 4 และ 5) ดังรู ปที 20 เลขเรย์โ นลด์อ ยู่
ในช่วง 6,000 ถึง 20,000 พบว่าตัวประกอบเสี ยดทาน
และสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนของการใช้อุปกรณ์
ร่ วม CRT และ TT มีแนวโน้มมากกว่าการใช้ CRT เพียง
อย่างเดียว ซึ งให้เลขนัสเซิ ลท์ ตัวประกอบเสี ยดทานและ
สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนเป็ น 25.8%, 82.8% และ
6.3%, ตามลําดับ โดยสมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อ น
สู งสุ ดเท่ากับ 1.42 ของการใช้ CRT ทีมี l/D=1.0 และ TT
ทีมี y/W=3

รู ปที 18 ตัวสร้ างความปั นป่ วนแบบกรวยติดครี บแบบ
C-turbulators และ D-turbulators [23]
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การใช้แหวนแบบกรวยติดครี บภายในให้สมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนสู งสุ ดเนื องจากทําให้การไหลแบบ
ปั นป่ วนอย่ า งรุ นแรงและความหนาขอบชันชิด ของ
ของไหลมีข นาดเล็ก ลง ทังนี ครี บที ติด ตังภายในทําให้
พืนทีในการถ่ายเทความร้อนเพิมขึน ด้วยเหตุนีจึ งทําให้
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนมีค่ามากขึน

รูปที 20 แหวนแบบวงกลมและแผ่นใบบิด [25]
ตารางที 1 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของขดลวดและแหวนแต่ละรู ปแบบ
ผู้วจิ ัย

ขดลวดและแหวน

เงือนไข

Yakut and Sahin [6]
Naphon [7]
Akpinar [8]
Zamankhan [9]
Promvonge [10]

ขดลวด
ขดลวด
ขดลวดสปริ ง
ขดลวด
ขดลวดสีเหลียม

Gunes et al. [11]

ขดลวด

Gunes et al. [12]

ขดลวดสามเหลียม

Eiamsa-ard et al. [13]

ขดลวดและ
แผ่นใบบิด
สปริ งกรวย

Karakaya and Durmus
[14]
Ozceyhan et al. [15]
Thianpong et al. [16]

แหวน
แหวนแผ่นใบบิด

Promvonge et al. [17]

แหวนวนแบบเอียง

Yakut and Sahin [18]
Promvonge [19]

แหวนแบบกรวย
แหวนแบบกรวย

Re

Nu a Nu 0

fa f0



t=10, 20, 30 mm
H=3.18, 5.08 mm
P=9, 15, 21 mm
t=0.6 mm
H= 15, 20 mm
t=2, 3 mm
P/D=1, 2, 3
s=1, 2 mm
P/D=1, 2, 3
a/D=0.0714, 0.0892
s= 1 mm
D, DI –coil
Y=3,4

5,000 – 35,000
5,000 - 25,000
6,500 – 13,000
200 – 3,000
5,000 – 25,000

2.3 – 1.8
2.64 – 2.38
2.6 – 2.1

38.5 – 13.0
2.47 – 2.33
8.4 – 9.0

1.23 – 1.02

4,105 – 26,400

3.0 – 2.4

7.83 – 7.20

1.5 – 1.24

3,500 – 27,000

2.5 – 2.02

6.35 - 6.1

1.36 – 1.12

4,600 – 20,000

3.6 – 3.0

27 - 29

1.25 – 1.0

  30  ,45 ,60

10,000 – 34,000

4.33 – 2.73

85 – 45

-

4,475 – 43,725
6,000 – 20,000

1.75 – 1.60
3.38 – 2.85

4.21 – 4.78
38 - 50

1.16 – 1.13
1.24 – 1.02

5,000 - 26,000

4.4 – 3.6

35 - 37

1.4 – 1.14

5,000 – 20,000
6,000 – 26,000

3.39 – 2.32
6 – 3.4

28 - 18

1.8 – 0.93

DR, CR, CDR
p/d= 0.5, 1, 1.5, 2, 3
W/D=0.05, 0.1, 0.15
p/D=1, 1.5, 2
PR=P/D=0.5, 1.0, 1.5, 2.0
BR=b/D=0.1, 0.15, 0.2
t=10, 20, 30 mm
d/D=0.5, 0.6, 0.7
DR, CR, CDR
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ตารางที 1 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของขดลวดและแหวนแต่ละรู ปแบบ (ต่อ)
ผู้วจิ ัย

ขดลวดและแหวน

เงือนไข

Kongkaitpaiboon
et al. [20]
Kongkaitpaiboon
et al. [21]
Anvari et al. [22]

แหวนแบบกรวยเจาะรู

Muthusamy et al. [23]

แหวนแบบกรวย
ติดครี บภายใน

PR=p/D=4, 6, 12
N=4, 6, 8
DR=d/D=0.5, 0.6, 0.7
PR=p/D=6, 8, 12
d=68mm, D=136 mm
DR, CR
PR=3, 4, 5
C, D – turbulators

Promvonge and Eiamsaard [24]
Eiamsa-ard et al. [25]

แหวนแบบกรวยและ
แผ่นใบบิด
แหวนกลมและ
แผ่นใบบิด

d=24 mm, D=48 mm
y/w=3.75, 7.5
l/D=1, 1.5, 2
y/W=3, 4, 5

แหวนวงกลม
แหวนแบบกรวย

ตารางที 1 เป็ นการแสดงสมรรถนะการถ่ า ยเท
ความร้ อนของขดลวดและแหวนแต่ ล ะรู ปแบ บ
การประยุกต์ใช้งาน โดยนําเสนออยู่ในรู ปของผูว้ ิจัยแต่
ละงาน ขดลวดและแหวน เงื อนไขของขดลวดและ
แหวน เลขเรย์โ นลด์ที ใช้ท ดลอง Re  อัตราส่ ว นของ
เลขนัส เซิ ล ท์ที มีก ารปรั บ ปรุ งการไหลต่ อ ท่ อ ผิ ว เรี ย บ
( Nu Nu ) อัต ราส่ ว นตัว ประกอบเสี ย ดทานที มี ก าร
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ไ ห ล ต่ อ ท่ อ ผิ ว เ รี ย บ ( f f ) แ ล ะ
สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อน ( ) จากตารางพบว่า
การใช้แหวนแบบกรวยติดครี บภายในให้สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้ อนสู งสุ ดเท่ ากับ 2.4 ส่ วนการใช้ขดลวด
แบบวางห่ างผนังท่อ เท่า กับ 1 mm ให้ส มรรถนะการ
ถ่ายเท ความร้อนสู งสุ ดเท่ากับ 1.5
a

Re

Nu a Nu 0

fa f0



4000 – 20,000

3.2 – 3.45

28.5 – 22.5

0.92 – 0.83

4,000 – 20,000

2.89 – 2.94

50 - 70

1.07 – 0.95

2,500 – 9500

6.1 – 2.57

-

-

6,800 – 9700

2.48 – 2.75

6.5 – 4.7

2.4 – 2.1

6,000 – 26,000

6.35 – 3.62

30.5 - 20

1.95 – 1.01

6,000 – 20,000

4.49 – 4.09

31 - 36

1.42 – 1.24

ตารางที 2 สมการสหพันธ์ทางความร้อนของขดลวด
และแหวนแต่ละงานวิจยั
ผู้วจิ ัย
Yakut and Sahin
[6]
Naphon [7]

 t 
Nu  0.91 Re 0.522 Pr 0.4  
D

 t 
f  4.44 Re  0.218   
D

0.128

 0.223 

H
Nu  0.156 Re 0.512 Pr 1 / 3  
 di 

0.253

H
f  322.92ln Re 1.849  
 di 

0

a

สมการสหพันธ์ ทางความร้ อน

Akpinar [8]

0

0.061

Nu  0.661 Re 0.876 Pr 15 .028 hn 0.374

f  0.0333 Re 0.514 hn 0.445
hn  จํานวนเกลี ยว

Zamankhan [9]
Promvonge [10]

Nu  0.01926 Re 0.804 Pr 0.4

f  0.423 Re 0.275

Gunes
et al. [11]
Gunes
et al. [12]
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Nu  0.077156Re 0.716692 ( P / D) 0.253417 ( s / D) 0.124382 Pr 0.
f  3.970492 Re 0.367485 ( P / D ) 0.31182 ( s / D) 0.157719
Nu  0.598417 Re 0.745064 ( P / D) 0.268374 ( a / D) 0.813205 Pr 0.39
f  83.70924 Re 0.305268 ( P / D) 0.388 (a / D) 1.319018
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ตารางที 2 เป็ นสมการสหพันธ์ ทางความร้ อ นของ
ขดลวดและแหวนแต่ละงานวิจยั โดยนําเสนอในรู ปของ
เลขนั ส เซิ ล ท์ แ ละ ตั ว ปร ะกอบ เสี ยดทานเ พื อใ ช้
ประกอบการคํานวณเมือเลือกใช้เงือนไขเหล่านัน

ตารางที 2 สมการสหพันธ์ ทางความร้ อ นของขดลวด
และแหวนแต่ละงานวิจยั (ต่อ)
ผู้วจิ ัย
Eiamsa-ard
et al. [13]

สมการสหพันธ์ ทางความร้ อน
Nu  0.186 Re 0.713 Pr 0.4 ( y / w) 0.249
f  22.366 Re 0.277 ( y / w)  0.449

Karakaya and
Durmus [14]
Ozceyhan
et al. [15]
Thianpong
et al. [16]
Promvonge
et al. [17]
Yakut and
Sahin [18]
Promvonge [19]

4. สรุ ปผล

Nu  0.524 Re
f  107 Re

0 .6

0.42

Pr

0 .4

( p / d)

บทความนี ได้รวบรวมงานวิจัย การเพิมสมรรถนะ
การถ่ ายเทความร้ อนของเครื องแลกเปลี ยนความร้ อ น
ด้วยการใช้ขดลวดและแหวน ซึ งเป็ นอุปกรณ์ทีทําให้เกิด
การไหลหมุนวนและการไหลแบบย้อนกลับจึ งส่ งผลให้
สัมประสิ ทธิของการพาความร้อนเพิมขึน ทําให้การเพิม
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนได้มากขึน ขณะเดียวกัน
ก็ท าํ ให้เ กิ ด ความดัน ลดตามมา โดยสามารถสรุ ป การ
ประยุกต์ใช้ขดลวดและแหวนทีน่าสนใจได้ดงั นี
1) สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนมีแนวโน้มลดลงเมือ
เลขเรย์โนลด์เพิมขึน
2) ตัว ประกอบเสี ย ดทานมีแ นวโน้มเพิ มขึ นตามการ
เพิมขึนของเลขเรย์โนลด์
3) การใช้แหวนมีแนวโน้มให้สมรรถนะการถ่ายเทความ
ร้ อนมากกว่าการใช้ข ดลวดในช่วงเลขเรย์โนลด์ตาํ ใน
ขณะเดียวกัน มีแนวโน้มให้ตวั ประกอบเสี ยดทานน้อย
กว่าอีกด้วย
4) การใช้ข ดลวดที มีอ ัตราส่ ว นระยะพิ ตช์ต่ อเส้น ผ่า น
ศูนย์กลางท่อเท่ากับ 1 และวางห่ างผิวท่อเท่ากับ 1 mm
ให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสู งสุ ดเท่ากับ 1.5
5) การใช้แหวนแบบกรวยติดครี บภายในทีมีอตั ราส่ วน
ระยะพิตช์เท่ากับ 3 ให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้ อน
สู งสุ ดเท่ากับ 2.4
6) เมือต้องการสมรรถนะการถ่ ายเทความร้ อ นมาก ๆ
ควรเลื อ กใช้แหวนแบบกรวยที ติ ดครี บภายในและให้

0.285

( p / d ) 0.68

Nu  0.097 Re 0.833 Pr 0.4 (W / D) 0.408 ( p / D) 0.181
f  112.795 Re 0.159 (W / D) 1.665 ( p / D) 0.736
Nu  0.165 Re 0.698 Pr 0.4 ( BR  1) 3.063 ( PR  1) 0.549
f  1.709 Re 0.209 ( BR  1)10.753 ( PR  1) 1.433
 t 
Nu  4 .497 Re 0.367 Pr 0.4  
 D

 t 
f  97.417 Re 0.332  
D

CR :

 0.0716

0.149

Nu  0.09155 Re 0.655 Pr 0.4 ( d / D) 1.31
f  1.12 Re 0.258 ( d / D) 4.4

DR :

Nu  0.863 Re 0.459 Pr .4 ( d / D) 1.32
f  12.52 Re 0.42 ( d / D ) 4.31

CDR : Nu  0.1986 Re

0.586

Pr 0.4 ( d / D) 1.34

f  1.038 Re 0.23 ( d / D ) 4.58

Kongkaitpaiboon
et al. [20]
Kongkaitpaiboon
et al. [21]
Anvari et al. [22]
Muthusamy
et al. [23]
Promvonge and
Eiamsa-ard [24]
Eiamsa-ard
et al. [25]

Nu  1 .258 Re 0.606 PR 0.39 N 0.31 Pr 0.4

f  985.48 Re 0.368 PR 0.747 N 1.253
Nu  0.354 Re 0.697 Pr 0.4 DR 0.555 PR 0.598

f  0.715 Re 0.081 DR 4.775 PR 0.846

DR : Nu  0.1438 Re
CR : Nu  0.0767 Re

0.26

Pr 2.66

0.37

Pr 2.31

C-turbulators : Nu  0.0016 Re
D-turbulators : Nu  0.005 Re

1.09

1.15

Pr 0.4 PR 0.98

Pr 0.4 PR 0.229

Nu  1.356 Re 0.433 Pr 0.4 ( d / D) 1.23 ( y / w) 0.053
f  24.87 Re 0.43 ( d / D) 3.99 ( y / w) 0.16
Nu  0.326 Re 0.724 Pr 0.4 (l / D) 0.475 ( y / W ) 0.406
f  13.99 Re 0.202 (l / D) 0.927 ( y / W ) 0.619
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[6] K. Yakut and B. Sahin, “The effects of vortex
characteristics on performance of coiled wire
turbulators used for heat transfer augmentation”,
Applied Thermal Engineering 24, 2004,
pp. 2427-2438.
[7] P. Naphon, “Effect of coil-wire inserts on heat
transfer enhancement and pressure drop of the
horizontal concentric tubes”, International
Communications in Heat and Mass Transfer 33,
2006, pp. 753-763.
[8] E.K. Akpinar, “Evaluation of heat transfer and
exergy loss in a concentric double pipe exchanger
equipped with helical wires”, Energy Conversion
and Management 47, 2006, pp. 3473-3486.
[9] P. Zamankhan, “Heat transfer in counterflow heat
exchangers with helical turbulators”, Commun
Nonlinear Sci Numer Simulat 15, 2010,
pp. 2894-2907.
[10] P. Promvonge, “Thermal performance in circular
tube fitted with coiled square wires”, Energy
Conversion and Management 49, 2008,
pp. 980-987.
[11] S. Gunes, V. Ozceyhan and O. Buyukalaca, “The
experimental investigation of heat transfer and
pressure drop in a tube with coiled wire inserts
placed separately from the tube wall”, Applied
Thermal Engineering 30, 2010, pp. 1719-1725.
[12] S. Gunes, V. Ozceyhan and O. Buyukalaca, “Heat
transfer enhancement in a tube with equilateral
triangle cross sectioned coiled wire inserts”,
Experimental Thermal and Fluid Science 34,
2010, pp. 684-691.

ตัว ประกอบเสี ย ดทานที ตํากว่ า เมื อเปรี ยบเที ย บกั บ
เงือนไขอืนๆ ทําให้ใช้พลังงานในการขับเคลือนน้อยแต่
มีก ารประกอบที ยากกว่ า ในทางตรงกัน ข้า ม หากไม่
ต้อ งการสมรรถนะการถ่ า ยเทความร้ อ นที สู งมากนั ก
สามารถเลือกใช้ขดลวดทีมีอตั ราส่ วนระยะพิตช์เท่ากับ 1
เนื องจากให้สมรรถนะการถ่า ยเทความร้ อนไม่สู งมาก
ในขณะเดียวกัน ตัวประกอบเสี ยดทานน้อยกว่า ทําให้ใช้
พลังงานขับเคลือนน้อยกว่าและสามารถประกอบได้ง่าย
อีกด้วย
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