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สมรรถนะทางความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบเทอรโมไซฟอนหนาตัดแบนท่ีใชผงคารบอนผสมน้ําเปนสารทํางาน
Thermal Performance of Flat Two Phase Closed Thermosyphon Air preheater with carbon nanoparticles

mixed water as working fluid
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอสมรรถนะทางความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบเทอรโมไซฟอนหนาตัดแบน (FTPCT) ท่ีใชนํ้าผสมผงคารบอน

ระดับอนุภาคนาโนเปนสารทํางาน ทอทองแดงมาตรฐานหนาตัดกลมขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 25 mm ยาว 980 mm ถูกบีบในแมพิมพเพ่ือลด
พ้ืนท่ีหนาตัดใหเปนทอหนาตัดแบน ซ่ึงมีคาความแบนเปน y= 15 mm การทดลองไดนําสวนทําระเหยของ FTPCT จุมในอางนํ้ารอนอุณหภูมิ Tb =
80°C ใชอากาศอุณหภูมิหองทดลอง (29  1°C) และความเร็ว 1.0 m/s เพ่ือระบายความรอนออกจากสวนควบแนน ผลการทดลองพบวาเครื่องอุน
อากาศแบบ FTPCTน้ี สามารถเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศไดสูงถึง T = 26.80°Cคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม (U)สูงสุดของ FTPCT คือ
370.22 W/m2 oCซ่ึงตํ่ากวาคาในรายงานวิจัยของ Ongและคณะคาความตานทานความรอนของ FTPCT ลดลง 43.43%เม่ือผสมผงคารบอนระดับ
อนุภาคนาโนเขากับนํ้าซ่ึงใชเปนสารทํางานคาประสิทธิผลของ FTPCTกรณีใชนํ้าผสมผงคารบอนระดับอนุภาคนาโน, กรณีใชนํ้า และกรณีไมเติมสาร
ทํางานมีคาเปน 0.73, 0.68 และ 0.19 ตามลําดับ

ความสําคัญ: ทอความรอน, อนุภาคนาโน, ประสิทธิผล, เครื่องอุนอากาศ

Abstract
This research presents thermal performance of flat two phase closed thermosyphon (FTPCT) air preheaterwith carbon

nanoparticles-water mixture as working fluid. A circular standard copper tube with inside diameter of 25 mm and the length of
980 mmwas reformed its cross sectional area for flattened tube, is y = 15 mm.The experiments were performed with the
evaporator was immersed in hot water with Tb =80oC, and ambient air in the test room with temperature of 29 1oC was
used for cooling of the condenser with constant velocity of 1.0 m/s.The results indicated that the FTPCT air preheater can be
warmed the air up to T = 26.80°C. The maximum values of overall heat transfer coefficient (U) of the FTPCT air preheater
was 370.22 W/m2oC, which is lower than the value in research of Ong et al. The thermal resistance of FTPCT isreduced by
added the carbon nanoparticles in liquid water that apply for working fluidaround 43.43%.The effectiveness of the FTPCT with
carbon nanoparticles-water, with water, and without working fluid were 0.73,0.68 and 0.19, respectively.

Keyword: heat pipe, nanoparticles, effectiveness, air preheater

1. บทนํา
เทอรโมไซฟอนหนาตัดแบน (Flat Two Phase Closed Thermosyphon,  FTPCT)หรือทอความรอนท่ีไมมีไส (Wickless heat pipe)

เปนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนชนิดหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชสําหรับการระบายความรอนจากอุปกรณท่ีตองการระบายความรอนหรือใชกับระบบท่ี
ตองการใหมีการกระจายอุณหภูมิอยางสมํ่าเสมอ FTPCT ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนทําระเหย (evaporator section) สวนกันความรอน
(adiabatic section) และสวนควบแนน (condenser section) FTPCT ทํางานโดยอาศัยหลักการดูดรับความรอนจากแหลงความรอนสูงถายเทเขาสู
สารทํางานท่ีบรรจุภายในสวนทําระเหย หากสารทํางานดังกลาวไดรับความรอนเพียงพอแลวจะกลายเปนไอ ซ่ึงสารทํางานท่ีกลายเปนไอจะลอยตัวขึ้นสู
ดานบน (สวนระบายความรอน หรือสวนควบแนนผานสวนกันความรอน) จากน้ันสารทํางานท่ีเปนไอจะถูกถายเทความรอนออกไปยังแหลงความรอน
ตํ่าท่ีนํามาระบายความรอน เชน นํ้าหรืออากาศ ไอดังกลาวน้ีจะเกิดการควบแนนกลายเปนของเหลวไหลตกลงมาสูสวนทําระเหยเพ่ือรับความรอน
อีกครั้ง
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(ก) (ข)
รูปท่ี 1 ลักษณะการถายเทความรอนของ FTPCT [1]
(ก) การทํางานของเทอรโมไซฟอน (ข) หนาตัดของ FTPCT

ปจจุบันประเทศไทยมีการประยุกตใชเทอรโมไซฟอนไมมากนักและผูเขียนสังเกตพบวาเทอรโมไซฟอนมีขีดจํากัดในการทํางานเน่ืองจากการ
ไหลสวนทางระหวางไอของสารทํางานท่ีพุงขึ้นไปเพ่ือระบายความรอน นอกจากน้ียังพบวาขาดขอมูลทางเทคนิค (technical data) ท่ีใชในการ
ออกแบบ (design) จึงทําใหมีนักวิจัยหลายทานสนใจศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเทอรโมไซฟอนดวยวิธีการตางๆ มากมาย
รวมท้ังพยายามนําเสนอขอมูลทางเทคนิคเพ่ือใหงายตอการนําไปประยุกตใชงานจากการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูเขียนแบงการนําเสนองานวิจัยท่ี
เกี่ยวของออกเปนสามประเด็นหลักๆดังน้ี

ประเด็นแรกคือการนําผงโลหะท่ีมีขนาดอนุภาคระดับนาโนมาเปนสวนผสมกับสารทํางานท่ีเปนของเหลวซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี Paisarnและ
คณะ [2] ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของทอความรอนโดยการใชของผสมระหวางผงไทเทเนียมอนุภาคนาโนผสมกับสารทําความเย็น 11 (Titanium
nanoparticles-R11) เปนสารทํางาน โดยอนุภาคนาโนขนาดเสนผานศูนยกลาง 21 nm ผสมกับ R11 ดวยเครื่อง Ultrasonic homogenizer ส่ิงท่ี
นาสนใจในงานวิจัยน้ีคือ การใชสารทํางานท่ีเปนของผสมระหวางผงไทเทเนียมอนุภาคนาโนผสมกับสารทําความเย็น 11 น้ันสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับทอความรอนไดมากกวาการใช R11 อยางเดียวถึง 1.4 เทา งานวิจัยในลักษณะเดียวกัน Guoและคณะ [3] ศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการ
ถายเทความรอนของทอความรอนขนาดเล็กโดยใชของผสมระหวางผงทองแดงออกไซดอนุภาคนาโนกับนํ้า(copper oxide nanoparticles-water)
เปนสารทํางาน ซ่ึงเติมสารทํางาน 50% ของปริมาตรสวนทําระเหย จากการทดลองของ[3] มีประเด็นนาสนใจคือ การใชของผสมระหวางผงทองแดง
ออกไซดอนุภาคนาโนกับนํ้าเปนสารทํางานใหคาความตานทานความรอน (R) มีคาตํ่ากวาการใชนํ้าอยางเดียวเปนสารทํางาน ซ่ึงน่ันหมายความวา สาร
ทํางานท่ีเปนของผสมระหวางผงทองแดงออกไซดอนุภาคนาโนกับนํ้าเปนผลใหความรอนสามารถถายโอนเขาและออกจากทอความรอนไดมากกวาการ
ใชนํ้า Parametthanuwat และคณะ [4] ไดทําการทดลองเพ่ือสรางสมการสหสัมพันธของอัตราการถายเทความรอนของเทอรโมไซฟอนหนาตัดกลม
(Conventional Two Phase Closed Thermosyphon, CTPCT) ท่ีใชของผสมระหวางผงเงินอนุภาคนาโนกับนํ้า(silvernanoparticles-water)
เปนสารทํางาน ความนาสนใจงานวิจัยน้ีคือ คุณสมบัติของสารทํางานน้ันมีผลอยางยิ่งตออัตราการถายโอนความรอนของFTPCT และอีกงานวิจัยหน่ึงท่ี
นาสนใจ คืองานวิจัยของ Zhen และคณะ [5] ซ่ึงไดทําการศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอนแบบ vapor chamber ซ่ึงภายในทอ
ความรอนถูกทําเปนรอง (groove) และใชของผสมระหวางผงทองแดงอนุภาคนาโนผสมกับนํ้ากล่ันเปนสารทํางาน โดยใชผงทองแดงอนุภาคนาโนท่ีมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 และ 20 nm ปริมาณความเขมขนของจํานวนอนุภาคนาโนเทากับ 0.5, 1.0 และ 1.2 wt% ผลการทดลองท่ีสําคัญพบวา
การใชผงทองแดงอนุภาคนาโนขนาดเสนผานศูนยเทากับ 20 nm และมีปริมาณความเขมขนของจํานวนอนุภาคนาโนเทากับ 1.0wt% น้ัน มีคา
สัมประสิทธ์ิการพาความรอน (h) สูงสุด

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเด็นท่ีสองคือ การศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอนของ FTPCTน้ัน Srimuangและคณะ[6] ไดศึกษาดวย
ทดลองหาอัตราการถายเทความรอนของ FTPCT ท่ีมีขนาดความแบน 2.6, 4.6 และ 6.6 mm โดยทําการเปรียบเทียบกับ CTPCT ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 8.6 mm และใชนํ้าบริสุทธ์ิ, สารทําความเย็น 123 และเอทานอลเปนสารทํางาน ซ่ึงเติมสารทํางานในอัตราสวน 20, 40, 60 และ 80%
ของปริมาตรท้ังหมด จากการทดลองสรุปไดวาอัตราสวนการเติมสารทํางานมีผลตอฟลักซความรอน ในขณะท่ีการเพ่ิมอัตราสวนสนทัศนเปนผลใหฟ
ลักซความรอนลดลง รวมท้ังการเปล่ียนชนิดของสารทํางานก็สงผลตอฟลักซความรอนเชนกัน กลาวคือ โดยการใชสารทําความเย็น123 เปนสารทํางาน

Wall thickness

y = 15 mm
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น้ันใหคาฟลักซความรอนสูงสุด และถาหากเปล่ียนจากเอทานอลเปนนํ้าบริสุทธ์ิจะใหคาฟลักซความรอนลดลง ส่ิงท่ีสําคัญยังพบอีกวา FTPCT ท่ีมีขนาด
ความแบน 4.6 mmท่ีเติมสารทํางาน 20% น้ัน ใหคาฟลักซความรอนสูงสุดเทากับ 32.5 kW/m2 ซ่ึงในขณะท่ีคาฟลักซความรอนของ CTPCT ท่ีอัตรา
การเติมสารทํางาน 60% ใหคาฟลักซความรอนสูงสุดเพียงแค 27.5 kW/m2 เทาน้ัน และงานวิจัยในลักษณะใกลเคียงกันเสนอโดยAmatachayaและ
Srimuang[1] ซ่ึงไดศึกษาคุณลักษณะทางความรอนของ CTPCT เปรียบเทียบกับ FTPCT โดยท่ี CTPCT ทําดวยทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายใน 25 mm ยาว 980 mm ซ่ึงFTPCT ทําจากทอกลมท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากัน และบีบทอในแมพิมพใหมีขนาดความแบน (y) แตกตาง
กันสามระดับ กลาวคือ y เทากับ 7, 13 และ 17 mm แลวเติมสารทํางาน (นํ้า) ปริมาณ 30, 60 และ 90% ของปริมาตรสวนทําระเหย ในการทดลอง
ไดจายฟลักซความรอนเขาสวนทําระเหย 6-18 kW/m2 และใชนํ้าอุณหภูมิบรรยากาศปกติ (26-29°C) เพ่ือระบายความรอนออกจากสวนควบแนน
ดวยอัตราการไหลคงท่ีท่ี 200 LPM ผลการทดลองมีประเด็นนาสนใจคือ FTPCT ท่ีมี y = 7 mm มีการกระจายอุณหภูมิท่ีผิวสูงท่ีสุดและมีคาการถาย
โอนความรอนออกสูงกวาCTPCT

ประเด็นท่ีสามการประยุกตทอความรอนเพ่ือนําพลังงานเหลือท้ิงกลับมาใชใหม (Waste heat recovery) โดยเฉพาะในกรณีการนําความรอน
จากนํ้าคอนเดนเสทกลับมาใชใหมเพ่ืออุนอากาศกอนไหลเขาหองเผาไหมของหมอไอนํ้าน้ันจะทําใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ ซ่ึงสงผลใหไดประโยชน
สองประการคือ ประการแรกทําใหลดการใชพลังงาน และประการท่ีสองทําใหลดการปลอยคารบอนมอน็อกไซดออกสูส่ิงแวดลอม ปจจุบันเครื่อง
แลกเปล่ียนความรอนแบบธรรมดา เชน ทอ-ครีบ (Fin and tube) หรือทอ-ถัง (shell and tube) ถูกใชเพ่ือนําเอาความรอนเหลือท้ิงจากไอเสีย
กลับมาใชใหม ซ่ึงมีคาประสิทธิผลคอนขางตํ่า (ประมาณ 0.30-0.50) และยังจําเปนตองใชเครื่องสูบสําหรับขับของไหลเพ่ิมอีก ดังน้ันหากมีเครื่อง
แลกเปล่ียนความรอนชนิดอื่นท่ีมีประสิทธิผลทางความรอนสูงมาแทนอุปกรณแลกเปล่ียนแบบเดิม ก็จะสงผลใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ใหสูงขึ้นไดการประยุกตใชทอความรอนเพ่ือนําเอาความรอนเหลือท้ิงกลับมาใชใหมน้ันมีนักวิจัยหลายทานท่ีใหความสนใจ มีดังน้ี Noie S. H. and
Majidian G. R. [7] ไดทําการออกแบบ สราง และทดสอบอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบCTPCTสําหรับหองผาตัดในโรงพยาบาลแหงหน่ึง ชุด
ทดลองของเขาประกอบไปดวยฮีตเตอรขนาด 1500 W และกําหนดความเร็วของอากาศท่ีไหลผานอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบCTPCTเทากับ
2.3 m/s จากงานวิจัยน้ีเขาพบวามีประสิทธิผลเทากับ 0.16 ซ่ึงผูเขียนเห็นวามีคาคอนขางตํ่า ตอมา Yangและคณะ [8]ไดทําการศึกษาโดยการทดลอง
นําเอาอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบ CTPCT ไปประยุกตใชสําหรับนําเอาความรอนปลอยท้ิงไปกับไอเสียกลับมาใชสําหรับอุนอากาศในหอง
ผูโดยสาร เขาไดทําการทดลองโดยใหอุณหภูมิของไอเสียไหลผานสวนทําระเหยอยูในชวง 100-300oC จากการศึกษาน้ีพบวาCTPCT มีประสิทธิผล
0.28 จากน้ัน Lukitubudiและคณะ [9]ไดทําการออกออกแบบ สรางและทดสอบอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบ CTPCT เพ่ือนําเอาความรอนท่ี
เหลือท้ิงจากไอเสียของปลองควันมาใชสําหรับการผลิตเบเกอรี่ ซ่ึงทํางานอยูในระดับอุณหภูมิปานกลาง (ตํ่ากวา 300oC)เขาไดทดลองในสภาวะ
ความเร็วของอากาศท่ีไหลผานCTPCT ระหวาง 1.5-5 m/s และความรอนท่ีจายใหกับสวนทําระเหยระหวาง 4-20 kW จากการทดลองของ[9] พบวา
ประสิทธิผลทางความรอนอยูระหวาง 0.18-0.63 ตอมา Habeebullah และคณะ [10] ไดเสนอรายงานวิจัยจากการนําเอาความรอนท่ีเหลือท้ิงจากไอ
เสียของระบบผลิตไฟฟาดวยการใชอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบ CHP ในการทดลองของ[10] ไดกําหนดอุณหภูมิไอเสีย 300oCเพ่ือไหลผานสวน
ทําระเหยของ CHPจากงานวิจัยน้ีสรุปไดวาสามารถนําความรอนจากไอเสียมาใชใหมได 70-93% นอกจากน้ี Riffat and Gan[11] ไดรายงานวิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะทางความรอนของ CHPตางกันสามชนิดท่ีใชสําหรับการนําความรอนกลับมาใชใหม [11] ไดรายงานดังน้ี ความเร็วท่ีไหลผานCHPมี
ความสําคัญมากตอประสิทธิผล ซ่ึงการเพ่ิมความเร็วท่ีไหลผาน CHP ทําใหประสิทธิผลลดลง และคาประสิทธิผลน้ียังขึ้นอยูกับลักษณะของครีบและการ
จัดเรียงของทอความรอนดวย ตอมา Noie[12] ไดทําการตรวจสอบสมรรถนะทางความรอนของอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบ CTPCT สําหรับ
การแลกเปล่ียนความรอนระหวางอากาศรอนกับอากาศเย็น [12] ไดทดลองในเงื่อนไขดังน้ี อุณหภูมิของอากาศรอนท่ีไหลผานสวนทําระเหยคือ 100-
250oC ในขณะท่ีความรอนท่ีจายใหกับสวนทําระเหยเทากับ 18-72 kW และความเร็วของอากาศท่ีไหลผานสวนทําระเหยและสวนควบแนนเปน 0.5-
5.5 m/s ผลการทดลองเขาพบวา ประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบ CTPCT มีคาเปน 0.37-0.65

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะทางความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT ท่ีใชนํ้าผสมผงคารบอนระดับอนุภาคนาโนเปน
สารทํางานซ่ึงเนนการประยุกตใชเปนอุปกรณนําความรอนท่ีเหลือท้ิงจากนํ้าคอนเดนเสทกลับมาใชเพ่ืออุนอากาศปอนเขาหองเผาไหมของเครื่องกําเนิด
ไอนํ้าซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการนําเอาความรอนท่ีเหลือท้ิงมาใชประโยชนใหไดสูงขึ้น นอกจากน้ียังเปนการลดสภาวะโลก
รอนไดอีกทางหน่ึงดวยรวมท้ังเพ่ิมขอมูลสําหรับการประยกุตใชงาน FTPCT สําหรับอุนอากาศดวย

2. ทฤษฎี
2.1 ฟลักซความรอนถายเทออกจาก FTPCT
บริเวณภายนอกทอของสวนควบแนนของFTPCT ถูกสวมดวยกระเปาะอากาศระบายความรอน (cooling jacket) และภายนอกกระเปาะ

อากาศน้ีถูกหุมฉนวนเพ่ือปองกันความรอนสูญเสีย อากาศอุณหภูมิหองทดลองถูกบังคับใหไหลภายในกระเปาะอากาศโดยใชพัดลม (หรือกลาวไดวา
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อากาศน้ีไหลสัมผัสผนังดานนอกของสวนควบแนน) ดังน้ันสารทํางานภายในสวนควบแนนของFTPCTซ่ึงลอยมาจากสวนทําระเหย จะเกิดการถายเท
ความรอนใหกับอากาศดังกลาว จากน้ันสารทํางานท่ีเปนไอจึงเกิดการกล่ันตัวท่ีบริเวณสวนควบแนน ฟลักซความรอน (qout) ท่ีอากาศไดรับหรือสาร
ทํางานถายเทออก สามารถคํานวณไดจากสมการ

  p air,out air,in

out

c

mC T - T
q =

A
(1)

เม่ือ m คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศระบายความรอน (kg/s),
p

C คือ คาความจุความรอนจําเพาะของอากาศ (J/kgoC),
air,in

T

คือ อุณหภูมิของอากาศท่ีไหลเขาของสวนควบแนน (oC)
air,out

T คือ อุณหภูมิของอากาศท่ีไหลออกของสวนควบแนน (oC) และAcคือพ้ืนท่ีถายเทความ
รอนสวนควบแนน (m2)

2.2 ความตานทานความรอนรวม (Rt)
ความตานทานความรอนรวม (Rt) เปนคาตานทานการถายเทความรอนระหวางแหลงจายความรอนและแหลงรับความรอน ถาคา Rt มาก

แสดงวา การถายเทความรอนภายใน FTPCT ไมดี หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา มีความตานทานความรอนสูง ในทางกลับกัน หากวาคา Rtตํ่า หมายถึง
ความรอนเกิดการถายเทจากสวนทําระเหยไปยังสวนควบแนนไดดี ดังน้ันการปรับปรุงลักษณะตางๆ ของ FTPCT แลวสงผลให FTPCT มีคา Rtตํ่าน้ัน
เปนส่ิงท่ีนักวิจัยหลายทานตองการในกรณีน้ีนํา FTPCTมาใชถายเทความรอนระหวางนํ้ารอนไปยังอากาศเย็น คา Rtคํานวณไดจากสมการ

e,av c,av

t

out

T - T
R =

q
(2)

เม่ือ
e,av

T คือ อุณหภูมิเฉล่ียผิวนอกทอสวนทําระเหย (oC),
c,av

T คือ อุณหภูมิเฉล่ียผิวนอกทอสวนควบแนน (oC )และ qout คือ ฟลักซความ
รอนถายเทออกจากสวนควบแนน (kW/m2)

2.3 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U)
Ongและ Alalhi[13]นําเสนอสมการสําหรับคํานวณหาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของCTPCT ท่ีใชโอนถายความรอนจากนํ้ารอนไป

ยังนํ้าเย็นอุณหภูมิหองทดลองซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยน้ีเน่ืองจากเปนทอความรอนเปนแบบFTPCT ท่ีถูกใชเพ่ือทําหนาท่ีเปนเครื่องอุนอากาศท่ีรับความ
รอนเหลือท้ิงจากนํ้ารอนคอนเดนเสท (นํ้ารอน) ดังน้ันชุดทดลองจึงถูกออกแบบใหFTPCTระบายความรอนออกจากสวนควบแนนดวยอากาศ
อุณหภูมิหองทอดลอง แตอยางไรก็ตาม ยังไมพบสมการท่ีใชในการคํานวณหา U สําหรับ FTPCT ดังน้ันในงานวิจัยน้ียังคงใชสมการเชนเดียวกับสมการ
ของ [13] ดังน้ี

out

b c

q
 U=

(T -T )
(3)

เม่ือ
out

q คือ ฟลักซความรอนออกถายเทออกจากสวนควบแนนของอุนอากาศ ( kW/m 2 ) , U คือคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม

(kW/m2oC), Tbคืออุณหภูมิของนํ้าในอางนํ้ารอน (oC), Tcคืออุณหภูมิอากาศเฉล่ียท่ีสวนควบแนน (oC) โดยหาไดจากสมการ
c air,out air,in

 T = (T - T ) / 2

เม่ือT c , i n และ T c , o u t คืออุณหภูมิของอากาศท่ีไหลเขาและออกจากกระเปาะระบายความรอน ( o C ) ของสวนควบแนน ( o C ) ตามลําดับ

2.4 ประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT
ประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศหาไดจากอัตราสวนระหวางความรอนท่ีถายเทไดจริงกับอัตราการถายเทความรอนสูงสูดท่ีอาจเกิดขึ้นได ใน

กรณีท่ี FTPCT ทํางานระหวางนํ้ารอนอุณหภูมิคงท่ีกับอากาศอุณหภูมิหองน้ัน ยังไมมีสมการท่ีแนชัดท่ีใชในการคํานวณประสิทธิผล แตอยางไรก็ตาม
ยังมีงานวิจัยน้ีงานวิจัยกอนหนาน้ี Azad และ Geoola [14] ไดนําเสนอสมการสําหรับหาประสิทธิผลท่ีสวนทําระเหยของ CTPCT กรณีจํานวนชั้นของ
เครื่องอุนอากาศเทากับ1 ชั้น (หรือทอเดียว) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงใชสมการของ [14] มาใชในการคํานวณ ซ่ึงสมการเปนดังน้ี

1
= 1-exp(-NTU) (4)

เม่ือ
1
 คือประสิทธิผลท่ีสวนทําระเหย,  p

NTU = UA / mC , U คือสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม (W/m2oC), A คือพ้ืนท่ีของทอความ

รอนท่ีสวนระเหย(m2), m คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศไหลผานสวนควบแนน (kg/s),และ Cpคือคาความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ี
(kJ/kgoC)
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3. วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย
3.1 ทอความรอนแบบ FTPCT
ผูทําวิจัยไดสรางเครื่องอุนอากาศแบบFTPCTโดยท่ีทําจากทอทองแดงมาตรฐานหนาตัดกลมขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 25 mm ยาว

ท้ังหมด980 mm ในความยาวดังกลาวถูกจัดแบงเปนสวนทําระเหย Le = 300 mm สวนกันความรอน La = 300 mm สวนควบแนน Lc = 380 mm
ทอดังกลาวถูกบีบในแมพิมพเพ่ือลดพ้ืนท่ีหนาตัดใหเปนทอหนาตัดแบน ซ่ึงมีคาความแบนเปน y= 15 mmบริเวณผิวนอกทอของสวนควบแนนไดติด
ครีบแบบวงแหวนหนา 1 mm จากน้ันสรางกระเปาะสําหรับใหอากาศระบายความรอนไหลผานสวนควบแนน ทําสุญญากาศกอนเติมสารทํางาน ติด
สายเทอรโมคัปเปลจุดตางๆ ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 ตําแหนงวัดอุณหภูมิ

3.2 ชุดทดสอบและอุปกรณ
ทอความรอนแบบ FTPCT ทํางานระหวางนํ้ารอนซ่ึงเปนแหลงจายความรอน และอากาศเย็นในหองทดลองซ่ึงเปนแหลงรับความรอน ชุด

ทดสอบสมรรถนะของ FTPCTแสดงดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 วงจรชุดทดสอบสมรรถนะของ FTPCT

ในรูปท่ี 3 ประกอบไปดวย 1. อางทํานํ้ารอน(Heating water bath), 2. พัดลมเปาอากาศ (Blower) 3. เครื่องวัดอัตราการไหลอากาศ (Air
flow meter) 4. เครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT 5. เครื่องวัดภายใน FTPCT แบบทรานสดิวเซอร (Pressure transducer) 6. เครื่องบันทึกคาความดัน
(pressure recorder) และ 7. เครื่องบันทึกคาอุณหภูมิ (Temperature recorder) ยี่หอ YOKOGAWA รุน DX200 ขนาด 24 ชองสัญญาณ มีความ
แมนยํา 0.1°C

3.3การทดลอง
เพ่ือปองกันความรอนสูญเสียออกจาก FTPCTจึงไดทําการหุมฉนวนบริเวณภายนอกของสวนกันความรอนและกระเปาะระบายอากาศไวเปน

อยางดี การทดลองเริ่มตนดวยเปดพัดลมระบายความรอนโดยใหอากาศไหลผานกระเปาะระบายอากาศดวยความเร็วคงท่ี V = 1.0 m/s จากน้ันเปด
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สวิทซอางนํ้ารอนและปรับต้ังอุณหภูมินํ้ารอนใหคงท่ี 80oC ในงานวิจัยน้ี ไดพิจารณาพารามิเตอรตางๆ ในการทดลอง ซ่ึงแบงออกเปนพารามิเตอร
ควบคุมและเปล่ียนแปลง แสดงดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 พารามิเตอรควบคุมและเปล่ียนแปลง
พารามิเตอรควบคุม

 ความเรว็ไหลอากาศเย็นระบายความรอนสวนควบแนน V=1.0 m/s

 อุณหภูมิของอากาศระบายความรอนประมาณ 29 1°C

 อัตราการเติมสารทํางานเทากับ 50% ของปริมาตรสวนทําระเหย

 ปริมาณความเขมขนระหวาง Carbon nanoparticles-water เทากับ 1w/v%

 อุณหภูมิน้ํารอนที่สวนทําระเหยจุมTb= 80°C

 ครีบแบบวงแหวนหนา 1 mmติดผนังทอดานนอกสวนควบแนน
พารามิเตอรเปลี่ยนแปลง

 ชนิดสารทํางาน (1) ไมเติมสาร (2) น้ําและ (3) Carbon nanoparticles-water

4. ผลการวิจัยและวิจารณผล
จากผลการทดลองหาสมรรถนะทางความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT น้ัน ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 5 หัวขอ

ดังน้ี (1) การกระจายอุณหภูมิตามผิว (Tw) ตลอดความยาวของ FTPCT, (2) ฟลักซความรอน (qout) ออกจาก FTPCT,(3)ความตานทานความรอนรวม
(Rt), (4) อุณหภูมิอากาศอุน(Tout) ท่ีไดจากเครื่องอุนอากาศ (5) คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม(U)และ (6)คาประสิทธิผลเครื่องอุนอากาศแบบ
FTPCT

4.1 การกระจายอุณหภูมิตามผิว (Tw) ตลอดความยาวของ FTPCT
รูปท่ี4 แสดงการกระจายตัวของTwตลอดความยาวของ FTPCT จะเห็นไดวาอุณหภูมิชวงความยาวสวนทําระเหยมีคาคอนขางคงท่ี (T1-T4)

ซ่ึงลดลงเล็กนอย จากน้ันอุณหภูมิ(T4-T7) จะลดลงมากขึ้นเน่ืองจากบริเวณน้ีอยูใกลกับทางเขาของอากาศระบายความรอน จากรูปท่ี 4 พบวาจุดT7
มีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากเปนบริเวณสวนบนสุดของสวนควบแนน ซ่ึงความรอนสวนมากจะถูกถายเทผานผนังของ FTPCT ท่ีสวนควบแนนออกไป
ใหกับอากาศระบายความรอนบางแลว หากพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกรณีเติม carbon nanoparticles-water กับเติมนํ้าเปนสารทํางานพบวา
ลักษณะการกระจายอุณหภูมิคลายกันมากซ่ึงกรณีเติม carbon nanoparticles-water เปนสารทํางาน มีคาอุณหภูมิTwของแตละจุดสูงกวากรณีเติม
นํ้าเพียงเล็กนอย ลักษณะการกระจายตัวของTwตลอดความยาวของ FTPCTกรณีไมเติมสารทํางานน้ันพบวามีความชันมากท่ีสุด คาความแตกตาง
ระหวางT1 กับ T7ในกรณีเติมcarbon nanoparticles-water, เติมนํ้า, และกรณีไมเติมสารทํางานมีคาตางกันเปน 11.31°C, 18.90°Cและ 30.78°C
ตามลําดับ

เม่ือนําผลการทดลองจากงานวิจัยน้ีเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของ Ongและ Alalhi[13]พบวาคาการกระจาย Twจากงานวิจัยน้ีมีลักษณะ
คลายกัน ถึงแมเงื่อนไขในการทดลองจะแตกตางกันก็ตาม

รูปท่ี4 การกระจายตัวของTwตลอดความยาวของ FTPCT

4.2 ฟลักซความรอน (qout) ออกจาก FTPCT
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ขอมูลท่ีไดจากการทดลอง เชน คาของอุณหภูมิของอากาศท่ีใชระบายความรอนท่ีไหลเขาสวนควบแนน (Tin) และออกจากสวนควบแนน (Tout)
และพ้ืนท่ีถายเทความรอนของสวนควบแนนสามารถนํามาคํานวณหาคาฟลักซความรอน (qout) ท่ีถายเทออกจาก FTPCTไดโดยใชสมการ (1) การ

เปล่ียนแปลงqoutกรณีใชสารทํางานตางชนิดกันแสดงดังรูปท่ี 5ผลการทดลองพบวา กรณีเติมcarbon nanoparticles-water, เติมนํ้า, และกรณีไมเติม

สารทํางาน น้ันใหคาqoutเฉล่ียเปน 24.72kW/m2, 21.63kW/m2 และ14.03kW/m2ตามลําดับ

รูปท่ี 5 การเปล่ียนแปลงqoutกรณีใชสารทํางานตางชนิดกัน

4.3 ความตานทานความรอนรวม (Rt)
ฟลักซความรอนท่ีถายเทออกจากสวนควบแนน, อุณหภูมิเฉล่ียสวนทําระเหย และอุณหภูมิสวนควบแนน ถูกนํามาคํานวณหาคาความตานทาน

ความรอนรวม (Rt) ของ FTPCTรูปท่ี 6 แสดงคา Rtในกรณีเติมสารทํางานตางชนิดกัน ซ่ึงพบวากรณีท่ีเติมcarbon nanoparticles-water, เติมนํ้า,
และไมเติมสารทํางาน มีคาRtเปน 0.012, 0.022และ 0.058oC m2/kW ตามลําดับ ดังน้ันสรุปไดวา การใชผงคารบอนผสมในนํ้าท่ีเปนสารทํางานใน
FTPCT น้ัน ใหคา Rtลดตํ่าลงกวากรณีใชนํ้าอยางเดียวเทากับ 43.43%

รูปท่ี 6 ความตานทานความรอนรวม (Rt)
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4.4 อุณหภูมิอากาศอุน (Tout) ท่ีไดจากเครื่องอุนอากาศ
รูปท่ี 7 แสดงอุณหภูมิของอากาศท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีไดจากเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCTกรณีท่ีเติมcarbon nanoparticles-water, กรณีเติมนํ้า,

และกรณีไมเติมสารทํางาน ซ่ึงพบวาอากาศอุณหภูมิ 29  1°Cสามารถเพ่ิมเปน 56.80, 53.63 และ 45.10oC ตามลําดับ หรือกลาวไดวาเครื่องอุน
อากาศน้ีทําใหอากาศอุณหภูมิหองทดลองเพ่ิมขึ้นประมาณ 26.80, 23.63 และ 15.10oCตามลําดับ

อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นน้ีจะมีผลอยางยิ่งตอความสมบูรณของการเผาไหมในหองเผาไหมของหมอไอนํ้า เน่ืองจากวาการอุนอากาศโดยใชความรอน
เหลือท้ิงซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการเผาไหมท่ีสมบูรณขึ้น ซ่ึงอุณหภูมิ 26.80oC ท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีเปนคาท่ีคอนขางสูงมาก โดยจะสงผลตอการเผาไหม
สมบูรณขึ้น ซ่ึงการเผาไหมท่ีสมบูรณขึ้นน้ันจะสงผลตอการปลอยมลภาวะออกสูส่ิงแวดลอม และเปนท่ีรูจักกันดีวาการเผาไหมท่ีสมบูรณทําใหเกิดกาซ
คารบอนมอน็อกไซดตํ่า

แตอยางไรก็ตามในงานวิจัยน้ีไมไดเก็บขอมูลของควันไอเสียท่ีปลอยสูส่ิงแวดลอม ดังน้ันควรทําวิจัยเพ่ิมในประเด็นน้ีเพ่ือใหมีผลท่ีชี้ไดชัดเจนวา
เกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณขึ้นมากนอยเพียงใด

รูปท่ี 7 อุณหภูมิของอากาศท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีเครื่องอุนอากาศสามารถทําได
4.5 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U)
รูปท่ี8 แสดงสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม (U) กรณีใชสารทํางานตางชนิดกัน ซ่ึงคา U คํานวณจากสมการ (3) ผลการทดลองพบวา

FTPCT กรณีไมเติมสารทํางาน, กรณีใชนํ้า และกรณีใช carbon nanoparticles-waterเปนสารทํางาน มีคา U เปน 193.69, 316.67 และ 370.22
W/m2 oCตามลําดับ และถาพิจารณากรณีเติมผงคารบอนลงในนํ้าท่ีใชเปนสารทํางาน พบวาคา U เพ่ิมขึ้นจากกรณีเติมนํ้าอยางเดียวเปนประมาณ
14.60% ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองจากผงคารบอนมีคุณสมบัติในการนําความรอนสูง ซ่ึงผงคารบอนผสมในนํ้าท่ีใชเปนสารทํางานมีการเคล่ือนท่ีขึ้นลง
ภายใน FTPCT ดังน้ันเปนผลใหสารทํางานสามารถรับและคายความรอนไดเพ่ิมขึ้น อีกเหตุผล ถาหากพิจารณามวลของผงคารบอนและมวลของนํ้าแลว
ซ่ึงมวลของผงคารบอนมีนํ้าหนักมากกวาและจะสะทอนความจริงงายๆวา ผงคารบอนจะตกจากสวนควบแนนมาสูสวนทําระเหยไดเร็วกวานํ้า
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รูปท่ี 8 สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม

4.6 คาประสิทธิผลเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT
ในงานวิจัยน้ีไดนําสมการของ Azad และ Geoola [14] มาใชสําหรับคํานวณหาประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศ โดยในสมการ (4) จะตองใช

คา NTU ซ่ึงผูทําวิจัยไดนําสมการท่ีใชหาคา Uจากงานวิจัยของ Ongและ Alalhi [13] รูปท่ี 9 แสดงคาประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCTซ่ึง
พบวากรณีเติมcarbon nanoparticles-waterเปนสารทํางาน มีคาประสิทธิผลสูงท่ีสุดคือ 0.73 ซ่ึงมีประสิทธิผลสูงกวากรณีเติมนํ้าเปนสารทํางาน
ประมาณ 8.39%

รูปท่ี 9 แสดงคาประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศแบบ FTPCT

5. สรุปผล
จากการศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอนของเครื่องอุนอากาศแบบเทอรโมไซฟอนหนาตัดแบน (FTPCT) ท่ีทํางานระหวางนํ้ารอน

อุณหภูมิ80oC และอากาศอุณหภูมิหอง29  1°Cความเร็วของอากาศท่ีไหลผานสวนควบแนน1 m/s โดยทําการทดลองในกรณีเติมcarbon
nanoparticles-water, กรณีเติมนํ้า และ กรณีไมเติมสารทํางานสามารถสรุปไดดังน้ี

 กรณีไมเติมสารทํางาน, เติมนํ้า และเติม carbon nanoparticles-water เปนสารทํางาน มีคาการกระจายอุณหภูมิ Tw ตางกัน ซ่ึง
กรณีเติมนํ้า และเติม carbon nanoparticles-water เปนสารทํางาน มีลักษณะการกระจายอุณหภูมิคลายกันมาก โดยท่ีการเติม
carbon nanoparticles-water มีความชันตํ่ากวากรณีเติมนํ้า

 ฟลักซการถายเทความรอนท่ีสวนควบแนน กรณีเติมcarbon nanoparticles-water, กรณีเติมนํ้า, และกรณีไมเติมสารทํางาน มีคา

qoutเฉล่ียเทากับ 24.72 kW/m2, 21.63 kW/m2 และ 14.03 kW/m2ตามลําดับ

 กรณีท่ีเติม carbon nanoparticles-water, กรณีเติมนํ้า, และกรณีไมเติมสารทํางาน มีคาความตานทานความรอนรวม(Rt)เปน 0.012,
0.022 และ 0.058 oCm2/kW ตามลําดับ
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 เครื่องอากาศแบบ FTPCT กรณีท่ีเติมcarbon nanoparticles-water, กรณีเติมนํ้า, และกรณีไมเติมสารทํางาน สามารถอุนอากาศ
จากอุณหภูมิหอง29  1°Cเปน 26.80, 23.63 และ 15.10oCตามลําดับ

 FTPCT กรณีใช carbon nanoparticles-water,กรณีเติมนํ้า, และกรณีไมเติมสารทํางานมีคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม
(U)เปน370.22, 316.67 และ 193.69W/m2 oCตามลําดับ

 เครื่องอุนอากาศแบบ FTPCTมีคาประสิทธิผลการถายเทความรอนสงสุด 0.73 โดยการใช carbon nanoparticles-water เปนสาร
ทํางาน ใหคาประสิทธิผลสูงกวากรณเีติมนํ้าเทากับ 8.39%
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