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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์เชิ งตัวเลขแบบสามมิติของการถ่ายเทความร้อนในช่วงการไหลแบบลามินาร์ ในท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่มีการติดตั้งแผ่นออริ ฟิตทามุม
กาหนดให้ผิวท่อมี ลกั ษณะแบบอุณหภูมิที่ผิวคงที่ โดยได้มีการติ ดตั้งแผ่นออริ ฟิตให้มีลกั ษณะการจัดวางเอี ยงทามุมปะทะที่  = 30o โดยมี ค่า
อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของออริ ฟิตต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (diameter ratio (d/D), DR) เท่ากับ 0.5-0.8 และอัตราส่ วนของระยะห่ าง
ระหว่างแผ่นออริ ฟิตต่อความสู งของท่อ (Pitch ratio, PR) เท่ากับ 1.5 การคานวณใช้วิธีปริ มาตรสื บเนื่ องและเลือกลาดับวิธีหาผลเฉลยแบบ SIMPLE
ซึ่งการจาลองนี้ ได้นาเสนอคุณลักษณะการถ่ายเทความร้ อนและการไหลของของไหลสาหรับเลขเรย์โนลด์บนพื้นฐานเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิกส์
ของท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ช่วงจาก Re = 100 ถึง 1200 และได้ศึกษาผลของแผ่นออริ ฟิตต่อการถ่ายเทความร้ อนและการสู ญเสี ยความดันในท่อสี่ เหลี่ ยม
จัตุรัส ผลลัพธ์ที่ได้จากท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่มีการติดแผ่นออริ ฟิตถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสผิวเรี ยบ โดยค่าการถ่ายเทความร้ อนโดย
แสดงในเทอมของเลขนัสเซิ ลท์ (Nusselt number) และการสู ญเสี ยความดันโดยแสดงในเทอมของตัวประกอบเสี ยดทาน (friction factor) พบว่าท่อ
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการติดแผ่นออริ ฟิตช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัสผิวเรี ยบ และการลดลงของ DR ทาให้ค่าเลขนัสเซิ ลท์และ
ตัวประกอบเสี ยดทานเพิ่มขึ้น โดยค่า DR=0.5 จะให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสู ญเสี ยมากที่สุด
คาหลัก: ท่อจัตุรัส, แผ่นออริ ฟิต, การถ่ายเทความร้อน, ความเสี ยดทาน
Abstract
Laminar periodic flow and heat transfer in a three dimensional square channel with isothermal walls and with  =30o
orifice baffle; (diameter ratio (d/D), DR) in range from 0.5 to 0.8 and (Pitch ratio, PR) of 1.5 is investigated numerically. The
computations based on the finite volume method, and the SIMPLE algorithm has been implemented. The fluid flow and heat
transfer characteristics are presented for Reynolds numbers based on the hydraulic diameter of the square channel ranging from
100 to 1200. Effects of orifice baffle on heat transfer and pressure loss in the square channel are studied. It is found that the
orifice baffle performs better than the smooth square channel for all Reynolds number values. The decrease of the DR leads to an
increase in the Nusselt number and friction factor. The computational results reveal that the DR of 0.5 provided the highest on
both heat transfer and friction factor.
Keywords: square channel, orifice baffle, heat exchanger, friction

1. บทนา
การเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนเป็ นสิ่ ง
ที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในการประยุกต์ใช้ในในอุปกรณ์ดา้ นอุตสาหกรรมต่าง
ๆ ดังนั้นจึงได้มีการนาเทคนิ ควิธีต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มค่าการถ่ายเท
ความร้ อนและเพิ่มสมรรถนะการเพิ่ มการถ่ ายเทความร้ อน ตัวอย่าง
เทคนิ คที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ การเพิ่มการถ่ ายเทความร้ อนโดย
อาศัยการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบปั่ นป่ วนที่เรี ยกว่า turbulators เช่ น
ครี บ (ribs) [1], แผ่ น ขรุ ขระหรื อผิ ว ท่ อ ที่ มี ก ารเซาะร่ อง
(grooves/dimples) [2], ปี ก (winglets) [3] และแผ่นกั้น (baffles) [4]
โดยตัวสร้างการไหลปั่ นป่ วนนี้ถูกนามาใช้เพื่อเป็ นการก่อกวนการไหล

ทาให้เกิดการหมุนวนของการไหลแนวยาวและเพิ่มการผสมให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งวิธีการเพิ่มการถ่ายเทความร้ อนนี้ ได้มีการนามาประยุกต์ใช้ทางด้าน
วิศวกรรมในสายงานต่าง ๆ เช่น เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนที่มีขนาด
กะทัดรัด เครื่ องทาอากาศเย็นจากแผงรับแสงอาทิตย์ และแผงระบาย
ความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่ อ งจากระบบการแลกเปลี่ ยนความร้ อ นเป็ นระบบที่ ส าคัญ
ส าหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ดัง นั้น จึ ง ได้มี ค วามสนใจใน
การศึกษาในส่วนของการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้ อนและพฤติกรรม
การไหลรวมถึ งค่าความดันสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นโดยมีการศึกษาทั้งในส่ วน
ของการใช้การทดลองและในส่ วนของการศึกษาโดยใช้วิธีเชิ งตัวเลข

*ผูต้ ิดต่อ: E-Mail: kppongje@kmitl.ac.th, เบอร์โทรศัพท์: (662) 329-8350-1, โทรสาร: (662) 329-8352
Vol. 1 No.1

TSME | Journal of Research and Applications
in Mechanical Engineering

JRAME

Numerical Simulation of Laminar Heat Transfer in a Square Duct fitted with Orifices

หรื อการใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อเป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น Han และคณะ [5,6] ทาการศึกษาโดยใช้การทดลองเพื่อดูค่า
การถ่ายเทความร้อนในท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่มีการเพิ่มครี บทามุมที่ผนัง
ทั้งสองด้านของท่อ โดยมีค่า L/b = 10 และ b/D = 0.0625 จาก
การศึกษาสรุ ปได้ว่า ครี บทามุมและครี บรู ปตัววีทาให้เกิ ดการเพิ่มขึ้ น
ของการถ่ายเทความร้ อน Murata และ Mochizuki [7] ทาการศึกษา
โดยใช้วิธีเชิ งตัวเลขแบบ large eddy simulation (LES) ของค่าการ
ถ่ายเทความร้อนในท่อเหลี่ยมที่มีการเพิม่ ครี บ โดยมีค่าพารามิเตอร์ ต่าง
ๆ ดังนี้ b/D = 0.1, L/b = 10 และ 60° จากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การ
เพิ่มครี บในลัก ษณะดังกล่ าวท าให้เกิ ด การเพิ่ ม ขึ้ นของค่ าการถ่ ายเท
ความร้อน
ได้มีการทาการศึกษาและรวบรวมเกี่ ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
การเพิ่มการถ่ายเทความร้ อนโดยผิวการถ่ายเทความร้ อนแบบเป็ นคาบ
ที่มีการเพิ่มครี บในท่อที่มีการให้ความร้ อนที่ผิวด้านบนเพียงด้านเดี ยว
โดยมี ก ารศึ ก ษาทั้ง ในส่ ว นของการใช้ วิ ธี ค านวณเชิ ง ตัว เลขและ
การศึกษาโดยทาการทดลองจริ ง ซึ่ งการรวบรวมข้ อมูลดังกล่ าวได้มี
การนาเสนอโดย Hans และ คณะ [8] และ Varun และคณะ [9] ได้มี
การศึกษาการไหลแบบเป็ นคาบสาหรับการไหลที่มีการพัฒนาเต็มที่
โดยใช้ วิ ธี ค านวณเชิ ง ตัว เลขในส่ ว นของพฤติ ก รรมการไหลและ
ลักษณะการถ่ ายเทความร้ อนในท่อทั้งการไหลแบบลามิ นาร์ และการ
ไหลแบบปั่ นป่ วนโดย Patankar และคณะ [10] Berner et al. [11]
ทาการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลแบบลามิ นาร์ ใ นช่ องขนานที่ มีก าร
ติดตั้งแผ่นกั้นทามุม 90 องศาทั้งด้านบนและด้านล่างของท่อ โดยมีการ
จัดวางแบบเยื้อง พบว่าการไหลที่ค่า Re น้อยกว่า 600 จะไม่ทาให้เกิด
vortex shedding Webb และ Ramadhyani [12] ได้นาเอาหลักของการ
ไหลแบบเป็ นคาบของการไหลที่พฒั นาเต็มที่ซ่ ึ งได้มีการศึกษาไว้จาก
อ้างอิงที่ [10] ทาการศึกษาโดยใช้วิธีการคานวณเชิ งตัวเลขของการ
ไหลและค่าการถ่ายเทความร้ อนในท่อผิ วเรี ยบและท่ อที่ มีการติ ดตั้ง
แผ่นกั้นที่มีการวางแบบเยื้อง Kellar and Patankar [13] ศึกษาวิจยั

ลักษณะค่าการถ่ ายเทความร้ อนในท่อขนานที่ มีการติ ดตั้งแผ่นกั้นใน
ลักษณะการจัดวางแบบเยื้องและพบว่าค่าการถ่ายเทความร้ อนที่ได้จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความสู งของแผ่นกั้น รวมถึงการลดลงของ
ระยะห่ างระหว่างแผ่นกั้น
การศึกษาโดยใช้แบบวิธีการคานวณเชิ งตัวเลขแบบสามมิติของ
การไหลแบบเป็ นคาบที่มีการพัฒนาการไหลเต็มที่สาหรับการพาความ
ร้อนแบบบังคับของการไหลแบบลามินาร์ มีการให้ความร้อนแบบฟ
ลัก ซ์ค วามร้ อนคงที่ ที่ ด้านบนและด้านล่ างของผนังได้ถู ก ศึ กษาโดย
Lopez และคณะ [14] Guo และ Anand [15] ศึกษาและวิจยั ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนแบบสามมิติในท่อขนานที่มีการติดตั้งครี บที่ทางเข้า
จากงานวิจยั ที่ผ่านมา ได้มีการศึ กษาถึงพฤติ กรรมการไหลและ
ค่าการถ่ายเทความร้อนในท่อลักษณะต่าง ๆ โดยการเพิ่มครี บและแผ่น
กั้น แผ่นออริ ฟิตแบบบางที่มีลกั ษณะคล้ายกับแผ่นกั้นโดยมีการติดตั้ง
แบบทามุมยังไม่ได้มีรายงานในการศึ กษาวิจยั ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึง
ได้นาเสนอการคานวณเชิ งตัวเลขสาหรับการไหลแบบลามินาร์ 3 มิติ
โดยพิจารณาลักษณะการไหลเป็ นคาบ ในท่อจัตุรัสที่มีการติดตั้งแผ่น
ออริ ฟิตวางเอียงที่ผนังด้านในท่อ โดยศึกษาถึ งผลของสัดส่ วนการ DR
ของแผ่นออริ ฟิตที่มุมปะทะ  = 30o ที่ มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะการ
เพิ่มการถ่ายเทความร้อน ลักษณะการไหลและค่าความเสี ยดทาน
2. โครงร่ างการไหลและพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
2.1 รู ปทรงของท่ อที่มีการติดตั้งแผ่นออริฟิต
ระบบที่ให้ความสนใจเป็ นท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสติ ดตั้งแผ่นออริ ฟิต
ทามุม ซึ่ งแผ่นออริ ฟิต มีอตั ราส่ วนระหว่างระยะห่ างระหว่างแผ่นต่อ
ความสู งของท่อ (P/H) หรื อระยะพิตซ์ของมีค่าคงที่เท่ากับ 1.5H วาง
เอียงทามุมปะทะ,  = 30o และมีอตั ราส่ วนช่ องเปิ ดต่อความสู งของ
ท่อ (d/D) ในช่ วง 0.5-0.8 ความสู งของท่อหน้าตัดจัตุรัสที่ ใช้ในการ
จาลองนี้มีค่า H = 0.05 m และสมมติท่อยาวมาก ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง
พิจารณาการไหลเป็ นแบบ periodic

รู ปที่ 1 รู ปทรงของท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่ มีการติดตั้งแผ่นออริ ฟิตและโดเมนที่ ใช้ในการคานวณโดยคิ ดการไหลแบบ periodic ที่ มีการสร้ างตาข่าย
สี่ เหลี่ยมแบบไม่สม่าเสมอ
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2.2 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาแบบจาลองเชิ งตัวเลขสาหรับการไหลของของไหล
และการถ่ า ยเทความร้ อ นในท่ อ สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส โดยมี ส มมติ ฐ าน
ดังต่อไปนี้
- การไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้ อนเป็ นแบบคงตัว 3
มิติ
- การไหลเป็ นแบบลามินาร์ และเป็ นแบบอัดตัวไม่ได้
- คุณสมบัติของของไหลคงที่
- ไม่คานึงแรงวัตถุและการสู ญสลายเนื่ องจากความหนื ด
- ไม่คานึงการแผ่รังสี ความร้อน
จากสมมติ ฐ านข้า งต้น ส าหรั บ การไหลในท่ อ สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส
สมการควบคุมประกอบไปด้วยสมการความต่อเนื่ อง สมการนาเวียร์ สโตก และสมการพลังงาน สามารถเขียนในรู ปเทนเซอร์ ในระบบพิกดั
คาร์ทีเซี ยนดังนี้
สมการความต่อเนื่อง:
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สมการโมเมนตัม:
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สมการพลังงาน:
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เมื่อ  คือ การแพร่ ทางความร้อน กาหนดโดย
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Pr

สมการควบคุ ม ทั้ง หมดจะถู ก ดิ ส เครทไทซ์ โ ดยแบบแผนวิ ธี
ผลต่างครอดราติค(Quadratic upstream interpolation for convective
kinetics differencing scheme, QUICK) แล้วทาการคานวณหาผลเฉลย
ตามระเบียบวิธีปริ มาตรสื บเนื่ อง [16] โดยแผนผังวิธีแบบ SIMPLE
(Semi-implicit method for pressure-linked equations) ในการลู่เข้าหา
คาตอบจะพิจารณาที่ความแตกต่างของค่าการแปรเปลี่ ยนน้อยกว่า 10-5
ของทุกตัวแปร
ในงานวิจยั นี้ มีตวั แปรที่ให้ความสนใจอยู่ 4 ตัวแปร คือ เลขเรย์
โนลด์ ตัวประกอบเสี ยดทาน เลขนัสเซิ ลท์ และ สมรรถนะเชิ งความ
ร้อน ซึ่งค่าเลขเรย์โนลด์นิยามโดย
(5)
Re  u Dh / 
ตัวประกอบเสี ยดทาน, f คานวณได้จากความดันตกคร่ อม, p ตลอด
ช่วงความยาว periodic ของท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัส, L
p / LDh
(6)
f 
(1 / 2) u 2

การถ่ายเทความร้อนคานวณหาจากค่าเลขนัสเซิ ลท์เฉพาะที่ ซึ่ งสามารถ
เขียนได้เป็ น
Nu x 

hx Dh
k

(7)
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ค่าเลขนัสเซิ ลท์เฉลี่ยสามารถคานวณได้จาก
Nu 

1
Nu x A
A

(8)

สมรรถนะเชิงความร้อน,
(9)
  Nu / Nu0  /  f / f 0 1/ 3
เมื่อ Nu0 และ f0 คือ เลขนัสเซิ ลท์และตัวประกอบเสี ยดทานของท่อผิว
เรี ยบ ตามลาดับ
สาหรับการไหลในท่อจัตุรัสนี้ โดเมนที่ใช้ในการคานวณหาผล
เฉลยเป็ นเอลิ เ มนต์รูป ทรงสี่ เ หลี่ ยมและแบ่ งกริ ดแบบไม่ ส ม่ าเสมอ
(Non-uniform grid) การหาผลกระทบของกริ ดที่มีผลต่อคาตอบ ได้ทา
การเปรี ยบเที ยบผลเฉลยโดยใช้จานวนของกริ ดที่ แตกต่างกัน คื อ ที่
80,000 และ 160,000 พบว่า เมื่ อ ขนาดเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 160,000 ค่ า
เลขนัสเซิ ลท์เปลี่ ยนแปลงน้อยกว่า 1.5% ดังนั้นจึงเลื อกจานวนกริ ด
เท่ากับ 80,000 ไปใช้ในการศึ กษาอิ ทธิ พลของค่าพารามิ เตอร์ ต่าง ๆ
ต่อไป
2.3 เงือ่ นไขขอบ
พิจารณาทางเข้าและทางออกเป็ นแบบ periodic translation
สมมติอากาศที่ 300 K และมีค่าเลขพรานด์ 0.7 ไหลเข้าด้วยอัตราการ
ไหลเชิ ง มวลคงที่ รู ป ร่ า งความเร็ ว ทางเข้าและทางออกเหมื อ นกัน
สมมติคุณสมบัติทางกายภาพของอากาศมีค่าคงที่ โดยอ้างอิงที่อุณหภูมิ
เฉลี่ ย ที่ ท างเข้า เงื่ อ นไขขอบเขตไม่ มี ก ารลื่ น ไถลที่ ผ นั ง (no-slip
conditions) หรื อความเร็ วที่ผนังมี ค่าเท่ากับ ศูนย์ เป็ นผนังที่ อยู่กบั ที่
(stationary wall) กาหนดให้ที่ผนังทุกด้านของท่อจัตุรัสมีอุณหภูมิผิว
คงที่ 310 K และสมมติ ให้ แ ผ่น ออริ ฟิตเป็ นแผ่น กั้น ความร้ อนไม่
สามารถผ่านได้
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การพิสูจน์ ความถูกต้ องของท่ อจัตุรัสผิวเรียบ

(a)
(b)
รู ปที่ 2 การตรวจสอบความถู ก ต้องของ (a) เลขนัสเซิ ล ท์ (b) ตัว
ประกอบเสี ยดทานของท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัสผิวเรี ยบ
ในการพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้อ งของการถ่ า ยเทความร้ อ นและตัว
ประกอบเสี ยดทานในท่อจัตุรัสผิวเรี ยบที่ไม่มีการเพิ่มการติดตั้งแผ่นออ
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ริ ฟิต โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าที่ ได้จากวิธีเชิ งตัวเลขและผล
เฉลยแม่ น ตรงภายใต้เ งื่ อ นไขเดี ย วกัน นี้ ซึ่ งค่ า ผลเฉลยแม่ น ตรงนี้
สามารถศึกษาได้จากอ้างอิง [17] โดยพบว่าค่าที่ได้จากวิธีเชิ งตัวเลขจะ
มีความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยแม่นตรงประมาณ 0.5% ทั้งในส่ วน
ของค่าเลขนัสเซิ ลท์และค่าตัวประกอบเสี ยดทาน ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้โดย
วิธีเชิงตัวเลขทั้งมีความสอดคล้องกันกับผลเฉลยแม่นตรงอย่างดี และมี
ความน่าเชื่อถือได้
3.2 โครงสร้ างการไหล
โครงสร้างของการไหลในท่อสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดตั้งแผ่นออริ ฟิต
ทามุมปะทะ 30o ที่ค่าสัดส่ วน d/D, DR = 0.7 และ Re = 800 จากรู ปที่ 3
แสดงเวกเตอร์ ของการไหลผ่านแผ่นออริ ฟิต พบว่าการเพิ่มแผ่นออริ
ฟิ ตทาให้เกิ ดการหมุนวนและการกระแทกที่ ผนังท่อของกระแสการ
ไหล เมื่ออากาศไหลผ่านแผ่นออริ ฟิตจะเกิ ดการหมุนวนที่ ด้านหลัง
ของแผ่นออริ ฟิตและเกิ ดการกระแทกของกระแสการไหลที่ บริ เวณ
ผนังทั้งสี่ ดา้ นของท่อ โดยเฉพาะบริ เวณด้านหลังของแผ่นออริ ฟิตที่จะ
มีการเหนี่ ยวนาทาให้เกิ ดการกระแทกของกระแสซึ่ งส่ วนนี้ เป็ นส่ วน
สาคัญที่ทาให้เกิดการเพิ่มการถ่ายเทความร้ อน โดยแกนการไหลจะมี
การเปลี่ ยนตาแหน่ งแตกต่ างกันออกไปดังรู ป ซึ่ งแกนการไหลจะมี
ตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงตาม หน้าตัด A1 ถึง A5 จากหน้าตัดดังกล่าวจะ
สังเกตเห็ นทั้งในส่ วนของแกนการไหลของกระแสหลัก และกระแส
ย่อยที่หมุนวนในส่ วนของมุมของท่อ

กรณี อื่น ๆ ในทุกกรณี ที่ทดสอบ เนื่ องจากกรณี น้ ี จะทาให้เกิ ดกระแส
การไหลที่มีการกระแทกสูงที่สุด
รู ปที่ 5 แสดงคอนทัวร์ ห รื อการกระจายตัวของเลขนัสเซิ ล ท์
สาหรับแผ่นออริ ฟิตวางเอียงที่ค่า Re = 800 และ DR = 0.7 พบว่าเกิ ด
การกระแทกที่ผนังทั้งสี่ ดา้ นของท่อทาให้มีอตั ราการถ่ายเทความร้ อน
เพิ่มมากขึ้น โดยส่ วนที่มีการแสดงคอนทัวร์ สีแดงจะเป็ นส่ วนที่มีการ
เกิ ด การกระแทกของกระแสการไหลมากที่ สุ ด ซึ่ งจะเกิ ด ที่ บ ริ เวณ
ด้านบนและด้านล่างของท่อ
รู ปที่ 6 แสดงการแปรเปลี่ยนค่าอัตราส่ วนเลขนัสเซิ ลท์กบั เลขเรย์
โนลด์ ของแผ่นออริ ฟิตวางเอียงทามุมปะทะ 30o ที่ค่า DR ต่าง ๆ จาก
กราฟ พบว่าเมื่ อค่า DR ลดลง ทาให้ค่าเลขนัสเซิ ลท์เพิ่มมากขึ้น โดย
DR = 0.5 จะให้ค่าเลขนัสเซิ ลท์มากที่สุด โดยมีค่าเลขนัสเซิ ลท์เท่ากับ
10 เท่าเมื่อเทียบกับท่อผิวเรี ยบ โดยในการใช้แผ่นออริ ฟิตที่มีค่า DR =
0.5-0.8 จะให้ค่าการเพิ่มการถ่ายเทความร้ อนอยู่ในช่ วง 1-10 เท่าเมื่ อ
เทียบกับท่อผิวเรี ยบ

รู ปที่ 4 ภาพตัดคอนทัวร์ อุณหภูมิบนระนาบขวางการไหล ในตาแหน่ ง
ต่าง ๆ ของท่อจัตุรัสที่ติดตั้งแผ่นออริ ฟิต สาหรับ Re = 800 และ DR =
0.7

รู ปที่ 3 เวกเตอร์ สาหรับการไหลในท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่ Re = 800 และ
DR = 0.7
3.3 การถ่ ายเทความร้ อน
จากรู ปที่ 4 แสดงคอนทัวร์ หรื อการกระจายของสนามอุณหภูมิ
สาหรับแผ่นออริ ฟิตวางเอียงที่ค่า Re = 800 และ DR = 0.7 ซึ่ งพบว่า
บริ เ วณชั้นชิ ดผิวความร้ อนที่ จะบางกว่ากรณี ท่ อผิวเรี ยบซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าการติดตั้งแผ่นออริ ฟิตทามุมจะทาให้เกิ ดการก่อกวนบริ เวณชั้น
ชิดผิว ซึ่งส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศและผนังมีอตั รา
ที่สูงขึ้น จากรู ปแสดงให้เห็นได้ว่าบริ เวณผนังด้านข้างทั้งสองด้านจะมี
ชั้นชิดผิวความร้อนที่บางมากกว่าผนังด้านบนและล่าง ซึ่ งกรณี การเพิ่ม
แผ่นออริ ฟิต DR = 0.5 ให้การถ่ายเทความร้อนที่บริ เวณผนังสู งกว่า
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รู ปที่ 5 ภาพตัดคอนทัวร์เลขนัสเซิ ลท์ ของท่อจัตุรัสที่ติดตั้งแผ่นออริ ฟิต
สาหรับ Re = 800 และ DR=0.7

รู ปที่ 6 การแปรเปลี่ ยนของค่าอัตราส่ วนเลขนัสเซิ ลท์กบั เลขเรย์โนลด์
ของแผ่นออริ ฟิตวางเอียงทามุมปะทะ 30o ที่ค่า DR ต่าง ๆ
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3.4 การสู ญเสี ยความดัน
รู ปที่ 7 แสดงความสัม พันธ์ ระหว่างเลขเรย์โ นลด์ก ับ อัตรา
ส่ วนตัว ประกอบเสี ยดทานระหว่างท่อจัตุรั สติ ดแผ่ นออริ ฟิ ตต่ อท่ อ
จัตุรัสผิวเรี ยบ, (f/f0) ที่ค่า DR ต่าง ๆ ซึ่ งเมื่อพิจารณาช่วงเลขเรย์โนลด์
ระหว่าง 100 ถึง 1200 พบว่าค่าเลขเรย์โนลด์ที่เพิ่มขึ้นมีผลทาให้อตั รา
ส่ วนตัวประกอบเสี ยดทานเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อทาการเพิ่มค่า DR ทา
ให้ค่าอัตราส่ วนตัวประกอบเสี ยดทานมีค่าลดลง กรณี แผ่นออริ ฟิตวาง
เอียงทามุมปะทะ 30 o ที่ DR = 0.5 มี อตั ราการเพิ่มค่าอัตราส่ วนตัว
ประกอบเสี ยดทานสู งที่สุด โดยให้ค่าเป็ น 100 เท่าของท่อผิวเรี ยบ จาก
กราฟสรุ ปได้วา่ การติดตั้งแผ่นออริ ฟิตทามุม โดยมีค่า DR = 0.5-0.8 จะ
ให้ค่าตัวประกอบเสี ยดทานอยู่ในช่ วง 1-100 เท่าเมื่ อเที ยบกับท่ อผิว
เรี ยบ

รู ปที่ 7 การแปรเปลี่ยนของค่าอัตราส่วนตัวประกอบเสี ยดทานของแผ่น
ออริ ฟิตวางเอียงทามุมปะทะ 30o ที่ค่า DR ต่าง ๆ
3.5 สมรรถนะการเพิม่ การถ่ ายเทความร้ อน
รู ปที่ 8 แสดงความแปรเปลี่ ยนค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนที่ค่าเลขเรย์โนลด์ต่าง ๆ ของท่อจัตุรัสติ ดตั้งแผ่นออริ ฟิตทา
มุม โดยมีค่า DR = 0.5-0.8 พบว่าค่าเลขเรย์โนลด์ที่เพิ่มสู งขึ้นมีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของสมรรถนะเชิ งความร้อนในช่วงเลขเรย์โนลด์ที่พิจารณา
โดยค่า DR = 0.6 จะให้ค่าสมรรถนะเชิ งความร้อนที่สูงที่สุดที่ทาการ
พิ จ ารณา โดยมี ค่ า เท่ า กับ 2.2 ที่ ค่ า เลขเรย์โ นลด์ เ ท่ า กับ 1200 ค่ า
สมรรถนะเชิ งความร้ อนที่ได้จากการติดตั้งแผ่นออริ ฟิตที่มี DR = 0.50.8 จะมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.9-2.2

รู ปที่ 8 การแปรเปลี่ยน  ของแผ่นออริ ฟิตวางเอียงทามุมปะทะ 30o ที่
ค่า DR ต่าง ๆ
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4. สรุ ปผลการทดลอง
จากผลการทดลองข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสมี
การติดตั้งแผ่นออริ ฟิตเอียงทามุมปะทะ 30o โดยมีค่า DR = 0.5-0.8 จะ
ช่ วยเพิ่มการถ่ ายเทความร้ อน 1 เท่า ถึ ง 10 เท่า, มีค วามเสี ยดทาน
เพิ่มขึ้น 1 ถึง 100 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับท่อสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสผิวเรี ยบ
และให้ค่าสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนอยูใ่ นช่วง 0.9-2.2
สาหรับท่อจัตุรัสที่ติดตั้งแผ่นออริ ฟิตทามุม พบว่าค่า DR = 0.5
จะให้ค่าการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสี ยดทานสู ง
ที่สุด ส่ วนค่า DR = 0.6 จะให้ค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความ
ร้อนมากที่สุดที่ค่าเลขเรย์โนลด์เท่ากับ 1200 ซึ่ งเป็ นเลขเรย์โนลด์ที่สูง
ที่สุดที่ทาการพิจารณา
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