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ทบทวนการถ่ ายเทความร้ อนช่ วงการไหลแบบปันป่ วนในท่ อกลม
ด้ วยแผ่ นใบบิด
สุ ทิน พลบูรณ์ *

บทคัดย่อ
การไหลแบบปันป่ วนถูกนําไปประยุกต์ใช้ในเครืองแลกเปลียนความร้อนเพือเพิมการถ่ายเทความร้อนโดย
อาศัยเทคนิคแบบพาสซีพ (Passive technique) ซึงเป็ นเทคนิคทีใช้การปรับปรุงพืนผิวหรือโครงสร้างของช่ องทางการ
ไหลด้วยการสอดใส่หรือเพิมเติ มอุป กรณ์ ตัว อย่างเช่ น การสอดใส่ อุป กรณ์ พิเ ศษ, อุป กรณ์ ท ําให้การไหลหมุนควง
(Swirl flow) และ การทําให้พนผิ
ื วมีความขรุขระ แผ่นใบบิด (Twisted Tape) เป็ นอุปกรณ์ทีทําให้เกิด การไหลหมุนวน
ทีถูกนํามาใช้กบั เครืองแลกเปลียนความร้อนมากทีสุด เนืองจากสามารถเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนได้ ดี แ ละมี
ราคาถูก บทความนีได้รวบรวมงานวิจยั ทีนําแผ่นใบบิดมาประยุกต์ใช้งานโดยพิจารณาในช่วงการไหลแบบปันป่ วนทีมี
เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 3,000 ถึง 22,000 โดยนําเสนอถึงอัต ราการถ่ายเทความร้อน ตัว ประกอบเสี ยดทาน และ
ตัวประกอบสมรรถนะทางความร้อน จากการรวบรวมพบว่ าการสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด สลับ แกนแบบปี กสามเหลียม
สีเหลียมผืนผ้าและสีเหลียมคางหมูให้สมรรถนะทางความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.42 และ การสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบตัด
ฟันเลือยให้สมรรถนะทางความร้อนตําสุดเท่ากับ 1.17
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A Review of Turbulent Flow Heat Transfer in a Circular Tube
with Twisted Tape
Suthin Pholboorn*

Abstract
Turbulent flow was applied in heat exchanger for increasing of heat transfer by using passive technique
which generally used surface or geometrical modifications to the flow channel by inserts or additional devices. For
example, inserting extra device, swirl generating device and rough surface device. Twisted tape is the device to
create the swirl flow to use in heat exchanger because of increasing of heat transfer enhancement and cheap of
equipment. This paper collected literatures which applied the twisted tape to provide by turbulent flow for the
Reynolds number range of 3,000 to 22,000. This paper presented heat transfer rate, friction factor and thermal
performance factor. The result from the literature review found that the maximum thermal performance is 1.42 of
twisted tape with alternate-axes and triangular, rectangular and trapezoidal wings and the minimum thermal
performance is 1.17 of serrated twisted tape.
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จึงนิยมใช้แผ่นใบบิดมากกว่ าเพราะสร้างและประกอบ
ง่า ย ดั ง นั น บทความนี ได้ ร วบรวมงานวิ จัย ที มี ก าร
ประยุกต์ใช้งานแผ่นใบบิดและการปรับ ปรุ งในช่ ว งการ
ไหลแบบปันป่ วนเพือเปรียบเที ยบสมรรถนะทางความ
ร้อนสําหรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1. บทนํา
เครื องแลกเปลี ยนความร้อ นถู กนํามาใช้ ใ นหลาย
อุ ต สา ห กร ร มไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น โร งจั ก รต้ น กํา ลั ง
อุ ต สาหกรรมปรั บ อากาศแ ละ การทํ า ค ว ามเ ย็ น
อุตสาหกรรมรถยนต์ เตาปฏิกรณ์เคมี หรือ อุตสาหกรรม
อิเ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ เป็ นต้น การลดต้น ทุ นการผลิ ต ของ
อุ ต สาหกรรมเหล่ า นี สามารถทํ า ได้ โ ดยลดการใช้
พลังงานด้ ว ยการลดขนาดของเครื องแลกเปลียนความ
ร้ อ นโดยการทํ า ให้ เ ครื องแลกเปลี ยนความร้ อ นมี
ประ สิ ท ธิ ภาพ ในการทํ า งานมากขึ น มี ก ารซ่ อม
บํารุ งรัก ษาน้อย อุป กรณ์ ป ระกอบราคาถูกและง่ายต่ อ
การขึ นรู ป ด้ ว ยเหตุ นี จึ งได้ มี การค้นคว้า วิ จัยเพือเพิ ม
ประสิท ธิ ภาพให้กบั เครื องแลกเปลียนความร้อน วิ ธี ที
นิ ยมใ ช้ คื อการใ ช้ เ ท ค นิ ค แบ บ พ าสซี พ (Passive
technique) ซึงเป็ นวิธี ที ไม่ต ้องนําพลังงานจากภายนอก
มาใช้ แต่ทาํ ได้ โดยการปรับ ปรุ งพืนผิว หรื อโครงสร้าง
ประกอบด้ว ย การทําให้พืนผิว มีค วามขรุ ข ระ [1-3] ผิว
ท่ อเป็ นเกลีย ว [4-6] และ อุ ป กรณ์ ท ํา ให้ เ กิด การไหล
หมุนควง [7-8] แผ่นใบบิ ด (Twisted Tape, TT) เป็ น
อุปกรณ์ทีนิยมนํามาใช้ กบั เครื องแลกเปลียนความร้อน
เพือเพิมการถ่า ยเทความร้อน อันเนื องมาจากราคาถู ก
และง่ายต่อการประกอบ โดยแผ่นใบบิ ด เหมาะสําหรับ
การไหลแบบปันป่ วน (Turbulent flow) [9] ซึ งจะส่ งผล
ให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนด้ ว ยการสอดใส่ แ ผ่น
ใบบิดเพิมมากขึนเนื องจากความเร็ ว ของไหลเพิมขึ นที
บริเวณสัมผัสกับผิวท่อจึงทําให้มีการถ่ายเทความร้อนได้
มากขึ น ในขณะที การใช้ อุ ป กรณ์ ที ทําให้ ผิว มี ค วาม
ขรุขระและผิว ท่ อเป็ นเกลียวก็ช่ ว ยให้การถ่านเทความ
ร้อนเพิมขึนได้แต่มีขอ้ เสียที การสร้างและการประกอบ
จะมีความยากมากกว่ าการใช้ แ ผนใบบิ ด ด้ ว ยเหตุ ผลนี

2. การถ่ ายเทความร้ อนด้วยแผ่นใบบิด
แผ่นใบบิดทํามาจากแผ่นอะลูมิเนี ยมหรื อโลหะโดย
การบิ ด ไปตามขนาดที ต้องการ ซึ งแผ่น ใบบิ ด มีค วาม
นิยม [9-11] นํามาประยุกต์ใช้กบั เครืองแลกเปลียนความ
ร้อนเพือเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเนืองจากง่าย
ต่อการขึนรูปและราคาถูก เมือสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด เข้าไป
ในท่อของเครืองแลกเปลียนความร้อนทําให้เกิดการไหล
แบบปั นป่ วน (Turbulent flow) และการไหลหมุนควง
(Swirl flow) หรือ การไหลอันดั บ สอง (Secondary flow)
[9-10] ของไหลบริเวณใกล้กบั ผนังท่อมีความเร็วเพิมขึน
ส่งผลให้ความหนาขอบชันชิดของของไหลมีข นาดเล็ก
ลงจึ ง เป็ นผลให้ สั ม ประสิ ท ธิ การพาความร้ อ นมี ค่ า
เพิ มขึ น จึ ง ทํา ให้ มี ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นได้ ม ากขึ น
อย่างไรก็ต าม การสอดใส่ แ ผ่น ใบบิ ด ถึงแม้จะทําให้ มี
การถ่ายเทความร้อนได้ มากขึ นแต่ กส็ ่ งผลให้เ กิด ความ
ดั นสู ญเสี ย (Pressure loss) ตามมาด้ ว ย [10] ดั งนัน ใน
การออกแบบจึง ต้องเลื อกใช้ รู ป แบบแผ่นใบบิ ด ให้ มี
ความเหมาะสมทีสุด นันคือ มีการถ่ายเทความร้อนได้ ดี
แต่สูญเสียความดันน้อย

3. รูปแบบแผ่นใบบิดทีประยุกต์ใช้ งาน
แผ่ น ใ บบิ ด (Twisted Tape, TT) นิ ยมนํ า มา
ประยุก ต์ใ ช้ กบั เครื องแลกเปลียนความร้ อ นเพื อเพิ ม
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนทําให้เ ครื องแลกเปลียน
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แนวโน้มตรงกันข้าม และยังพบอีกว่ าอัต ราการถ่ายเท
ความร้อนสู งสุ ด และตัว ประกอบสมรรถนะทางความ
ร้อนสูงสุดเกิดขึนกับแผ่นใบบิดแบบ TAs ที l/y=0.5

ความร้อนมีขนาดเล็กลง สามารถลดต้นทุ นการผลิต จึง
ได้มีความพยายามค้นคว้าวิ จัยในการใช้ แ ผ่นใบบิ ด ใน
รูปแบบทีแตกต่างกันเพือเลือกใช้รูปแบบของแผ่นใบบิด
ให้เหมาะสม บทความนี จึงได้ รวบรวมงานวิ จัยที มีการ
ประยุก ต์ใช้ แ ผ่นใบบิ ด ที มี การปรั บ ปรุ ง ในรู ป แบบที
แตกต่างกัน โดยพิจารณาช่ ว งการไหลแบบปั นป่ วนที มี
เลขเรย์โนลด์ (Re) อยูร่ ะหว่าง 3,000 ถึง 22,000 สามารถ
แบ่งการพิจารณาออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี
3.1 แผ่นใบบิดแบบสลับแกน
Eiamsa-ard และคณะ [12] ได้ ท ดลองการเพิ ม
สมรรถนะทางความร้อนในท่อกลมด้วยการสอดใส่ แ ผ่น
ใบบิดทีมีการสลับแกนด้วยอัตราส่วนความยาวช่วงสลับ
แกนต่อความยาวช่วงการบิ ด (l/y=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0)
โดยแผ่นใบบิดทีใช้มี 2 แบบ คือ แบบความยาวช่วงสลับ
แกนเท่ากันและไม่เท่ากัน (TAs และ N-TAs), ตามลําดับ
อัตราส่ ว นการบิ ด (y/W=3, 4 และ 5) ดังรู ป ที 1 เลขเรย์
โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 5,000 ถึง 21,500 พบว่ าเลขนัสเซิ ลท์
และตัวประกอบเสียดทานของแผ่นใบบิดแบบ TAs และ
N-TAs มี ค่ ามากกว่ า แผ่ น ใบ บิ ด แบบ TT และ
เลขนั ส เซิ ล ท์ แ ละตัว ประกอบเสี ย ดทานมี แ นวโน้ ม
เพิมขึนเมือลดความยาวช่ ว งสลับ แกน (l) เลขนัสเซิ ลท์
ของแผ่นใบบิ ด แบบ TAs ที มี l/y=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0
มีค่ามากกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบ TT อยู่เ ท่ ากับ 52%, 47%,
43% และ 37%, ตามลําดั บ และตัว ประกอบเสี ยดทาน
เพิมขึนเป็ น 47%, 38%, 27% และ 15%, ตามลําดั บ เมือ
เปรี ยบเที ยบกับ แผ่นใบบิ ด แบบ TT อัต ราการถ่ายเท
ความร้อนและความเสี ยดทานของแผ่นใบบิ ด แบบ NTAs มีค่ าน้อยกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบ TAs ที อัต ราส่ ว น
l/y =0.5 และ 1.0 แต่ เ มืออัต ราส่ ว น l/y =1.5 และ 2.0 มี

รู ปที 1 แผ่นใบบิ ด แบบ N-TAs ของ Eiamsa-ard และ
คณะ [12]
Eiamsa-ard และ Promvonge [13] ได้ ศึ ก ษาเชิ ง
ทดลองการถ่ายเทความร้อนช่ ว งการไหลแบบปั นป่ วน
และคุณลักษณะแรงเสี ยดทานของการไหลในท่ อกลม
ด้วยการสอดใส่แผ่นใบบิด 2 แบบ คื อ แผ่นใบบิ ด แบบ
ทัวไป (TT) และ แผ่นใบบิ ด แบบบิ ด ตามเข็ มและทวน
เข็มนาฬิกา (แผ่นใบบิ ด แบบ C-CC) อัต ราส่ ว นการบิ ด
y/w=3, 4 และ 5 และมุมการบิ ด   30๐ , 60๐ และ 90๐
ดั ง รู ป ที 2 เลขเรย์โ นลด์ อ ยู่ร ะหว่ า ง 3,000 – 27,000
ภายใต้เงือนไขฟลักซ์ค วามร้อนคงที พบว่ าแผ่นใบบิ ด
แบบ C-CC ให้อตั ราการถ่ายเทความร้อน, ตัว ประกอบ
เสี ยดทานและตัว ประกอบสมรรถนะทางความร้ อ น
มากกว่าแผ่นใบบิดแบบ TT ภายใต้การทํางานเดี ยวกัน
อัตราการถ่ายเทความร้อนของแผ่นใบบิดแบบ C-CC จะ
เพิ มขึ นเมื อลดอัต ราส่ ว นการบิ ด และเพิ มมุ มการบิ ด
เลขนัสเซิ ลท์ ข องแผ่นใบบิ ด แบบ C-CC มีค่ ามากกว่ า
แผ่นใบบิ ด แบบ TT และท่ อผิว เรี ยบอยู่ร ะหว่ าง 12.895
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41.9% และ 27.3-90.5%, ตามลํา ดั บ ตั ว ประกอบ
สมรรถนะทางความร้อนสู งสุ ด ของแผ่นใบบิ ด แบบ CCC ทีมุมการบิด   90 เมืออัตราส่วน y/w=3, 4 และ 5
มีค่าเท่ากับ 1.4, 1.34 และ 1.3, ตามลําดับ

รู ปที 3 แผ่นใบบิ ด แบบ PT-A ของ Seemawute และ
Eiamsa-ard [14]
การสอดใส่แผ่นใบบิด แบบสลับ แกนให้สมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนสูงสุ ด เท่ ากับ 1.4 เมือมีการสอดใส่
แผ่ น ใบบิ ดแบบบิ ดตามเข็ ม และทวนเข็ ม นาฬิ ก า
เนืองจากมีค วามดั นตกคร่ อมน้อยกว่ าการสอดใส่ แ ผ่น
ใบบิดแบบความยาวช่วงสลับแกนเท่ากันและไม่เ ท่ ากัน
และแผ่นใบบิดแบบตัดรอบนอกพร้อมสลับแกน

รู ปที 2 แผ่น ใบบิ ด แบบ C-CC ของ Eiamsa-ard และ
Promvonge [13]
Seemawute และ Eiamsa-ard [14] ได้ ศึ ก ษาเชิ ง
ทดลองการไหลและสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนใน
ท่ อกลมภายใต้เ งื อนไขฟลักซ์ค วามร้อนคงที ด้ ว ยการ
สอดใส่ แ ผ่น ใบบิ ด แบบตัด รอบนอกพร้ อมสลับ แกน
(PT-A) อัตราส่วนการบิด y/W=3.0 ความกว้างของรอย
ตัด w=2 mm อัต ราส่ ว นความกว้างของรอยตัด w/W =
0.11, 0.22 และ 0.33 อัตราส่วนความลึกของรอยตัด คงที
d/W = 0.11 (d = 2 mm) ทังนีได้ทดลองเปรี ยบเที ยบกับ
แผ่นใบบิดแบบตัดรอบนอก (PT) และ แผ่นใบบิดทัวไป
(TT) ดังรูปที 3 เลขเรย์โนลด์อยูใ่ นช่วง 5,000 ถึง 20,000
พบว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของแผ่นใบบิดแบบ PTA, PT และ TT มีค่าเป็ น 184%, 102% และ 57% ของท่ อ
ผิวเรียบ สมรรถนะทางความร้อนสู งสุ ด ของแผ่นใบบิ ด
แบบ PT-A, PT และ TT มีค่ าเท่ ากับ 1.25, 1.11 และ
1.02 ตามลําดับ

3.2 แผ่นใบบิดแบบหลายแผ่น
Eiamsa-ard และ คณะ [15] ได้ ท ดลองอัต ราการ
ถ่า ยเทความร้ อน, ตัว ประกอบเสี ย ดทาน และ ตัว
ประกอบสมรรถนะทางความร้อน ในท่ อกลมด้ ว ยการ
สอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบคู่ไ หลวนทิ ศทางเดี ยวกันและ
สวนทางกัน (CoTs) และ (CTs), ตามลําดั บ อัต ราส่ ว น
การบิด y/w=2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 ดังรูปที 4 โดยทดลอง
เปรียบเทียบกับแผ่นใบบิดแผ่นเดียว (ST) เลขเรย์โนลด์
อยู่ระหว่ าง 3,700 ถึง 21,000 พบว่ าเลขนัสเซิ ลท์ , ตัว
ประกอบเสียดทานและตัวประกอบสมรรถนะทางความ
ร้อนมีแนวโน้มเพิมขึนเมืออัตราส่วนการบิดลดลง อัต รา
การถ่ายเทความร้อนของแผ่นใบบิ ด แบบ CTs มีค่ าเป็ น
12.5-44.5% และ 17.8-50% ของแผ่นใบบิ ด แบบ CoTs
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และ ST, ตามลําดั บ ตัว ประกอบสมรรถนะทางความ
ร้อนสูงสุดของแผ่นใบบิดแบบ CTs ทีอัตราส่ว นการบิ ด
y/w = 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 มีค่ าเป็ น 1.39, 1.24, 1.12
และ 1.03, ตามลําดับ ในขณะทีแผ่นใบบิ ด แบบ CoTs ที
อัตราส่วนการบิ ด เดี ยวกันให้สมรรถนะทางความร้อน
สูงสุดเป็ น 1.1, 1.03, 0.97 และ 0.92, ตามลําดับ

การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบหลายแผ่นให้สมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.39 เมือมีการสอดใส่
แผ่นใบบิดแบบคู่ไหลวนทิ ศทางเดี ยวกันและสวนทาง
กัน (CoTs) และ (CTs) เนื องจากตัว เลขนัส เซิ ลท์ แ ละ
ความดันตกคร่อมมากกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบสามแผ่นทํา
ให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ มากจึงส่ งผลให้สมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนได้ดี

รู ปที 4 แผ่นใบบิดแบบ CoTs และ CTs ของ Eiamsa-ard
และ คณะ [15]
Bhuiya และ คณะ [16] ได้ศึกษาเชิ งทดลองถึงการ
ถ่ายเทความร้อน ตัว ประกอบเสี ยดทานและสมรรถนะ
ทางความร้อนในท่ อกลมด้ ว ยการสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด 3
แ ผ่ น (Triple) ที มี อั ต ร าส่ ว น ก ารบิ ด 4 ค่ า คื อ
y=P/Wd=1.92, 2.88, 4.81 และ 6.79 เลขเรย์โ นลด์ อ ยู่
ในช่ ว ง 7,200 ถึ ง 50,200 ภายใต้เ งือนไขฟลัก ซ์ค วาม
ร้ อ นที ผิ ว คงที รายละเอี ย ดดั ง รู ป ที 5 โดยพบว่ า
เลขนัสเซิลท์ ตัวประกอบเสี ยดทานและสมรรถนะทาง
ความร้อนมีแนวโน้มเพิมขึนเมืออัตราส่วนการบิ ด ลดลง
เลขนัสเซิลท์และตัวประกอบเสียดทานเพิมขึนเป็ น 3.85
และ 4.2 เท่าของท่อผิวเรียบ, ตามลําดั บ และสมรรถนะ
ทางความร้อนมี ค่ าสู งสุ ด ถึง 1.44 สํา หรับ การสอดใส่
แผ่นใบบิด 3 แผ่น

รู ป ที 5 แผ่นใบบิ ด แบบ 3 แผ่น ของ Bhuiya และ
คณะ [16]
3.3 แผ่นใบบิดแบบมีครีบ
Wongcharee และ Eiamsa-ard [17] ได้ ท ดลองการ
ถ่ายเทความร้อน, ตัวประกอบเสี ยดทานและสมรรถนะ
ทางความร้ อนในท่ อ กลมด้ ว ยการสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด
สลับ แกนแบบปี กสามเหลียม (T-Tri), สี เหลียมผืนผ้า
(T-Rec) และสี เหลี ยมคางหมู (T-Tra) ที มีอัต ราส่ ว น
ความยาวปี ก (d/W=0.1, 0.2 และ 0.3) และอัตราส่วนการ
บิดคงที (y/W=4.0) การสลับแกนด้ว ยการบิ ด ทํามุม 60
กับ ระนาบระดั บ ดั งรู ป ที 6 เลขเรย์โ นลด์ อ ยู่ใ นช่ ว ง
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5,500 ถึ ง 20,200 พบว่ าแผ่น ใบบิ ด แบบ T-Tra ให้
เลขนั สเซิ ลท์ ตัว ประกอบเสี ย ดทานและตัว ประกอบ
สมรรถนะทางความร้อนสูงสุด ตามด้วยแผ่นใบบิด แบบ
T-Rec และ T-Tri สําหรับเลขเรย์โนลด์ค่าเดียวกันพบว่ า
เลขนัสเซิลท์ ตัวประกอบเสี ยดทานและสมรรถนะทาง
ความร้อนมีแนวโน้มเพิมขึนเมือเพิมอัตราส่วนความยาว
ปี ก ตัว ประกอบสมรรถนะทางความร้ อนสู งสุ ด มี ค่ า
เท่ากับ 1.42 สําหรับแผ่นใบบิดแบบ T-Tra ที อัต ราส่ ว น
ความยาวปี ก (d/W=0.3) เลขเรย์โ นลด์ เ ท่ ากับ 5,500
ขณะทีอัตราการถ่ายเทความร้อนและตัว ประกอบเสี ยด
ทานมีค่าเพิมขึนเป็ น 2.84 และ 8.02 เท่าของท่อผิวเรียบ

และ ปี กแบบเอียง (O-DWT) อัตราส่วนการบิด y/w=3, 4
และ 5 อัต ราส่ ว นความลึกของปี ก (DR=d/w=0.11, 021
และ 0.32) ดั งรู ป ที 7 เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 3,000 ถึง
27,000 พบว่ าเลขนัสเซิ ลท์ แ ละตัว ประกอบเสี ยดทาน
ของแผ่นใบบิ ด แบบปี กมีแ นวโน้ มเพิมสู ง ขึ นเมื อลด
อัตราส่วนการบิดและเพิมอัตราส่วนความลึก แผ่นใบบิด
แบบ O-DWT ให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนสู งกว่ าแผ่น
ใบบิดแบบ S-DWT เลขนัสเซิลท์ ตัวประกอบเสียดทาน
และตัวประกอบสมรรถนะทางความร้อนของท่ อที สอด
ใส่แผ่นใบบิดแบบ O-DWT มีค่าเท่ากับ 1.04-1.64, 1.091.95 และ 1.05-1.13 เท่ าของท่ อที สอดใส่ แ ผ่น ใบบิ ด
แบบทัวไป (TT)

รู ปที 7 แผ่นใบบิ ด แบบ O-DWT ของ Eiamsa-ard และ
คณะ [18]
รู ป ที 6 แผ่น ใบบิ ด แบบ T-Tra, T-Rec, T-Tri ของ
Wongcharee และ Eiamsa-ard [17]

Eiamsa-ard และ คณะ [19] ได้ ศึกษาคุ ณ สมบั ติ ท าง
ความร้อนในท่อกลมด้ว ยการสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบมี
ปี กตรงกลางและสลับ แกน (WT-A) โดยทําการทดลอง
เปรียบเทียบกับแผ่นใบบิดแบบมีปี ก (WT), แผ่นใบบิ ด
แบบสลับ แกน (T-A) และ แผ่ น ใบบิ ด ทั วไป (TT)
อัตราส่วนการบิดคงที y/W=3.0 แผ่นใบบิดแบบปี กมีมุม
ปะทะสามค่ า คื อ   43 ,53 และ 73 ดั ง รู ป ที 8

Eiamsa-ard และ คณะ [18] ได้ศึกษาเชิ งทดลองการ
ถ่ายเทความร้อน ตัวประกอบเสียดทานและตัว ประกอบ
สมรรถนะทางความร้อนในท่อกลมด้วยการสอดใส่ แ ผ่น
ใบบิดแบบปี กโดยใช้นาเป็
ํ นของไหลทํางาน แผ่นใบบิ ด
แบบปี กทีใช้ทดลองมี 2 ชนิด คือ ปี กแบบตรง (S-DWT)
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เลขเรย์โนลด์อยู่ในช่ ว ง 5,200 ถึง 22,000 พบว่ าแผ่นใบ
บิ ด แบบ WT-A ให้อัต ราการถ่ายเทความร้อนมากกว่ า
แผ่นใบบิดแบบ WT, T-A และท่อผิวเรียบ ทังนียังพบว่ า
อัตราการถ่ายเทความร้อนมีแนวโน้มเพิมขึ นเมือเพิมมุม
ปะ ทะ แผ่ น ใบ บิ ดแ บ บ WT-A ที   73 ใ ห้
สมรรถนะทางความร้อนสูงสุด เท่ ากับ 1.4 เลขนัสเซิ ลท์
ตัวประกอบเสี ยดทานและตัว ประกอบสมรรถนะทาง
ความร้อนของแผ่นใบบิดแบบ WT-A ที   73 มีค่ า
เป็ น 17.7%, 30.6% และ 7.8% มากกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบ
WT และ 20.8%, 53% และ 4.9% มากกว่ าแผ่นใบบิ ด
แบบ T-A และ 62%, 123% และ 24% มากกว่ าแผ่นใบ
บิดแบบ TT, ตามลําดับ
การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบมีครี บ ให้สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อนสู งสุ ด เท่ ากับ 1.42 เมือมีการสอดใส่
แผ่ น ใบบิ ดสลั บ แกนแบบปี กสามเหลี ยม (T-Tri),
สี เหลียมผืน ผ้า (T-Rec) และสี เหลี ยมคางหมู (T-Tra)
เนืองจากตัวเลขนัสเซิลท์มากจึงส่ งผลให้สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อนมากกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบมีปี กตรงและ
เอียง และแผ่นใบบิดแบบปี กตรงกลางและสลับแกน

3.4 แผ่นใบบิดแบบเกลียว
Nanan และ คณะ [20]) ได้ ศึ ก ษาเชิ งทดลอง
สมรรถนะทางความร้อนด้วยการสอดใส่แผ่นใบบิดแบบ
เกลียว Co-HTT และ C-HTT อัต ราส่ ว นความยาวพิต ช์
(p/D) อยู่ระหว่ าง 1.0 และ 2.0 อัต ราส่ ว นความกว้า ง
(w/D) และอัต ราส่ ว นการบิ ด (y/w)เท่ ากับ 0.2 และ 3.0
ตามลําดับ ดังรูปที 9 เลขเรย์โนลด์อยูร่ ะหว่าง 6,000 และ
20,000 ภายใต้เ งื อนไขฟลัก ซ์ ค วามร้ อ นคงที พบว่ า
เลขนัสเซิลท์และตัวประกอบเสี ยดทานของแผ่นใบบิ ด
แบบ Co-HTT มีค่าน้อยกว่าแผ่นใบบิดแบบ C-HTT แต่
ตัวประกอบสมรรถนะทางความร้อนจะมีค่าสูงกว่า แผ่น
ใบบิ ดแบบ Co-HTT ที อัต ราส่ วนความยาวพิ ต ช์
(p/D=2.0) เลขเรย์โนลด์ เ ท่ ากับ 6,000 ให้ค่ าสมรรถนะ
ทางความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.29

รู ปที 9 แผ่นใบบิ ด แบบ C-HTT, Co-HTT ของ Nanan
และคณะ [20]
Eiamsa-ard และ คณะ[21] ได้ทดลองสมรรถนะทาง
ความร้อนในท่ อกลมด้ ว ยการสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบ
เกลียว (HTT) ที อัต ราส่ ว นการบิ ด (y/W=2, 2.5 และ 3)
อัตราส่วนระยะพิตช์ (p/D=1, 1.5 และ 2) ดังรูปที 10 เลข

รู ปที 8 แผ่นใบบิ ด แบบ WT-A ของ Eiamsa-ard และ
คณะ[(19]
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เรย์โนลด์ อยู่ใ นช่ ว ง 6,000 ถึง 20,000 ทั งนี ได้ ท ดลอง
เปรียบเที ยบกับ แผ่นเกลียว (CHT) พบว่ าเลขนัสเซิ ลท์
และตัวประกอบเสียดทานของแผ่นใบบิ ด แบบ HTT มี
ค่ าน้อ ยกว่ า แผ่นใบบิ ด CHT แต่ ให้ ค่ าสมรรถนะทาง
ความร้ อนสู ง กว่ า อัต ราการถ่า ยเทความร้ อนและตัว
ประกอบเสียดทานมีแนวโน้มเพิมขึนเมืออัต ราส่ ว นการ
บิ ด และอัต ราส่ ว นระยะพิต ช์ ลดลง แต่ ส มรรถนะทาง
ความร้อนมีแนวโน้มตรงกันข้าม ตัวประกอบสมรรถนะ
ทางความร้อนสู งสุ ด ของแผ่นใบบิ ด HTT มีค่ าเท่ ากับ
1.29 เมื ออัต ราส่ ว นการบิ ด y/W=3 และ อัต ราส่ ว น
ระยะพิตช์ p/D=2 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 6,000

3.5 แผ่นใบบิดแบบเจาะและตัดบางส่ วน
Eiamsa-ard และ Promvonge [22] ได้ ท ดลองการ
ถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลมด้ว ย
การสอดใส่ แ ผ่น ใบบิ ด แบบตัด ฟั นเลือย (STT) ด้ ว ย
อัต ราส่ ว นความกว้า ง (w/W=0.1, 0.2 และ 0.3) และ
อัตราส่ ว นความลึก (d/W=0.1, 0.2 และ 0.3) อัต ราส่ ว น
การบิดคงที y/W=4.0 ดังรูปที 11 เลขเรย์โนลด์อยูใ่ นช่วง
4,000 ถึง 20,000 พบว่าเลขนัสเซิ ลท์ มีแ นวโน้มเพิมขึ น
เมื ออัต ราส่ ว นความลึ ก เพิ มแต่ อัต ราส่ ว นความกว้า ง
ลดลง อัตราการถ่ายเทความร้อนเพิมขึนเป็ น 72.2% และ
27% เมือเปรียบเทียบกับท่อผิวเรียบและสอดใส่ แ ผ่นใบ
บิด TT, ตามลําดับ สมรรถนะทางความร้อนของแผ่นใบ
บิด STT มีแนวโน้มมากกว่ าแผ่นใบบิ ด TT และท่ อผิว
เรียบ

รู ปที 10 แผ่นใบบิดแบบ HTT ของ Eiamsa-ard และ
คณะ [21]
การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบเกลียวให้สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อนสู งสุ ด เท่ ากับ 1.29 เมือมีการสอดใส่
แผ่นใบบิดแบบเกลียว Co-HTT และ C-HTT เนื องจาก
ให้ค่าตัวเลขนัสเซิลท์มากกว่าแผ่นใบบิ ด แบบเกลียว จึง
ส่งผลให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนได้ดี

รู ปที 11 แผ่นใบบิ ด แบบตัด ฟันเลือยของ Eiamsa-ardd
และ Promvonge [22]
Chang และ คณะ [23] ได้ ท ดลองการถ่ายเทความ
ร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลมด้วยการสอดใส่
แผ่นใบบิ ด แบบตัด ฟันเลือยทั งสองด้ านที มีอัต ราส่ ว น
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และอัต ราส่ ว นการบิ ด คงที เท่ ากับ P/D=2 และ y/w=3,
ตามลําดับ ดังรูปที 13 เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 6,000 ถึง
20,000 พบว่ า การถ่ ายเทความร้อ น ตัว ประกอบเสี ย ด
ทานและตัวประกอบสมรรถนะทางความร้อนของแผ่น
ใบบิดแบบ P-HTT มีแนวโน้มเพิมขึนเมือลดอัต ราส่ ว น
d/w และเพิมอัต ราส่ ว น s/w สมรรถนะทางความร้อน
สู งสุ ด เท่ ากับ 1.28 สําหรับ แผ่นใบบิ ด แบบ P-HTT ที
อัต ราส่ ว น d/w=0.2 และอัต ราส่ ว น s/w=2.0 เลขเรย์
โนลด์เท่ากับ 6,000

การบิดเท่ากับ 1.56, 1.88 และ 2.81 ดังรูปที 12 มุมปะทะ
  90 อัต ราส่ ว นความสู งฟั น เลือย (e) ต่ อเส้น ผ่า น
ศู น ย์ก ลางท่ อ (d), e/d=0.1 เมื อความสู งฟั น เลื อย
e = 1.5 mm เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 5,000 ถึง 25,000
พบว่าเลขนัสเซิลท์และตัวประกอบเสียดทานมีแนวโน้ม
เพิมขึนเมืออัตราส่วนการบิดลดลง อัตราการถ่ายเทความ
ร้อนของท่อทีสอดใส่แผ่นใบบิดแบบตัดฟันเลือยเพิมขึน
250- 480 % ของท่อผิวเรียบ และเพิมขึ นเป็ น 1.25- 1.67
เท่ าของท่ อ ที สอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบทั วไป (TT) ตัว
ประกอบเสียดทานสําหรับ ท่ อที สอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด TT
และ แบบตัด ฟั น เลื อยมีแ นวโน้ ม ลดลงและเพิมขึ น,
ตามลําดับ เมือเลขเรย์โนลด์เพิมขึน

รู ปที 13 แผ่นใบบิ ด แบบ P-TT , P-HTT ของ Nanan
และ คณะ [24]
รู ปที 12 แผ่นใบบิ ด แบบตัด ฟันเลือยของ Change และ
คณะ [23]

Thianpong และ คณะ [25] ได้ ท ดลองเชิ งศึกษาการ
ถ่า ยเทความร้ อ นและความดั น ลดของการไหลแบบ
ปันป่ วนในท่อกลมด้วยการสอดใส่แผ่นใบบิด แบบเจาะ
รู แ ละมีปี กขนาน (PTT) อัต ราส่ ว นเส้นผ่านศูนย์กลาง
รูเจาะ (d/W=0.11, 0.33 และ 0.55) และ อัตราส่ ว นความ
ลึกของปี ก (w/W=0.11, 0.33 และ 0.55) อัต ราส่ ว นการ
บิ ด คงที y/W=3.0 ดั งรู ป ที 14 เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง
5,500 ถึง 20,500 พบว่ าท่ อที สอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบ
PTT และ TT ให้สมรรถนะทางความร้อน 208% และ

Nanan และ คณะ [24)]ได้ ท ดลองการถ่ายเทความ
ร้อน ตัวประกอบเสียดทานและสมรรถนะทางความร้อน
ในท่อกลมด้วยการสอดใส่แผ่นใบบิ ด แบบเกลียวเจาะรู
(P-HTT) ภายใต้เ งือนไขฟลักซ์ค วามร้อนคงที แผ่นใบ
บิ ด P-HTT มี อั ต ราส่ วนเส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลางรู เจาะ
(d/w=0.2, 0.4 และ 0.6) และ อัตราส่วนระยะพิต ช์ รูเ จาะ
(s/w=1, 1.5 และ 2.0) อัต ราส่ ว นระยะพิต ช์ ข องเกลียว
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190% เมื อเปรี ยบเที ยบกับ ท่ อ ผิว เรี ย บ, ตามลํา ดั บ
สมรรถนะทางความร้อนสูงสุ ด เท่ ากับ 1.32 เมือแผ่นใบ
บิ ด แบบ PTT มีอัต ราส่ ว น w/W=0.33 และอัต ราส่ ว น
d/W=0.11 เลขเรย์โนลด์เท่ากับ 5,500
การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบเจาะและตัด บางส่ ว นให้
สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสู งสุ ด เท่ ากับ 1.32 เมือมี
การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบเจาะรูและมีปีกขนาน (PTT)
เนืองจากให้ค่าตัวเลขนัสเซิลท์มากกว่ าแผ่นใบบิ ด แบบ
ตัดฟันเลือยและแบบเกลียวเจาะรู จึงให้สมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อนมาก

จากตารางที 1 ได้แสดงคุณสมบัติทางความร้อนของ
แต่ละงานวิจยั โดยพิจารณาถึงแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบที
แตกต่ า งกัน เลขเรย์โ นลด์ ช่ ว งการใช้ งาน อัต ราส่ ว น
เลขนัสเซิลท์ทีมีการปรับ ปรุ งแผ่นใบบิ ด ต่ อแผ่นใบบิ ด
แผ่นเรียบ อัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานทีมีการลดลง
เมื อเลขเรย์โ นลด์ เ พิ มขึ น โดยงานวิ จั ย ที ให้ ค่ า ตั ว
ประกอบสมรรถนะทางความร้อนสู งสุ ด เท่ ากับ 1.42 ใช้
แผ่ น ใบบิ ดสลั บ แกนแบบปี กสามเหลี ยม (T-Tri)
สี เหลียมผืน ผ้า (T-Rec) และสี เหลี ยมคางหมู (T-Tra)
ของ Wongcharee และ Eiamsa-ard (17) และงานวิ จัยที
ให้ ค่ า ตัว ประกอบสมรรถนะทางความร้ อ นตําที สุ ด
เท่ากับ 1.17 ใช้แผ่นใบบิ ด ตัด แบบฟันเลือย (STT) ของ
Eiamsa-ard และ Promvonge (22)
ตารางที 2 แสดงถึงสัญลักษณ์และรูปร่างของแผ่นใบ
บิดแต่ละรูปแบบทีใช้ในแต่ละงานวิจยั เพือเปรี ยบเที ยบ
รูปร่างของแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบ

รู ปที 14 แผ่นใบบิดแบบ PTT ของ Thianpong และ
คณะ [25]
ตารางที 1 คุณสมบัติทางความร้อนของแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบ
ผู้วจิ ัย

รู ปแบบ TT

Re

Nu Nu0

f f0



Eiamsa-ard และคณะ[12]

สลับแกนเท่า
และไม่เท่ากัน

5,000 – 21,500

2.9 – 1.7

10.0 – 5.0

1.38 – 1.05

Eiamsa-ard และ
Promvonge [13]

บิดตามเข็มและ
ทวนเข็มนาฬิกา

3,000 – 27,000

2.83 – 1.62

8.4 – 4.4

1.4 – 1.1
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ตารางที 1 คุณสมบัติทางความร้อนของแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบ (ต่อ)
ผู้วจิ ัย
Seemawute และEiamsaard [14]
Eiamsa-ard และ คณะ [15]

รู ปแบบ TT

Re

Nu Nu0

f f0



ตัดรอบนอก

5,000 – 20,000

2.8 – 1.7

10 – 9.4

1.25 – 0.92

3,700 – 21,000

3.2 – 2.2

7.6 – 5.0

1.39 – 1.35

7,200 – 50,200

2.35 – 3.80

2.60 – 4.20

1.2 – 1.44

แบบปี กสามเหลียม, 5,500 – 20,000

2.85 – 1.90

8.0 – 5.3

1.42 – 1.1

สลับแกน
คู่ไหลวนทิศทาง
เดียวกันและ
สวนทางกัน

Bhuiya และ คณะ [16]
Wongcharee และ Eiamsaard [17]

สามแผ่น
สีเหลียมผืนผ้า,
สีเหลียมคางหมู

Eiamsa-ard และ คณะ [18]

ปี กตรง, ปี กเอียง

3,000 – 27,000

2.5 – 1.6

7.2 – 4.1

1.24 – 1.14

Eiamsa-ard และ คณะ [19]

ปี กตรงกลางและ

5,200 – 22,000

2.8 – 2.1

8.4 – 7.5

1.4 – 1.05

6,000 – 20,000

2.05 – 1.8

5 -4

1.29 - 1.08

แบบเกลียว

6,000 – 20,000

2.06 – 1.75

5 -4

1.29 – 1.06

แบบตัดฟันเลือย

4,000 – 20,000

1.7 – 1.3

2.8 – 2.3

1.17 – 0.97

Chang และ คณะ [23]

แบบตัดฟันเลือย

5,000 – 25,000

1.38 – 1.57

48 – 80

1.31 – 0.85

Nanan และ คณะ [24]

แบบเกลียวเจาะรู

6,000 – 20,000

2.01 – 1.71

3.88 – 4.2

1.28 – 1.07

Thianpong และ คณะ [25]

แบบเจาะรูและปี ก

5,500 – 20,000

2.9 – 2.25

10.6 – 11.7 1.32 – 0.91

สลับแกน
Nanan และ คณะ [20]

ปี กแบบเกลียวตาม
และทวนเข็มนาฬิกา

Eiamsa-ard และคณะ [21]
Eiamsa-ard และ
Promvonge [22]

ขนาน
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ตารางที 2 สัญลักษณ์และรูปร่างของแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบ
ผู้วิจัย
Eiamsa-ard
และคณะ
[12]

รู ปแบบ
TT
TAs
และ
N-TAs

รู ปร่ าง TT

ผู้วิจัย
Eiamsa-ard
และ คณะ
[19]

รู ปแบบ
TT
WT-A

Eiamsa-ard
และ
Promvonge
[13]
Seemawute
และ
Eiamsa-ard
[14]

C-CC

Nanan และ Co-HTT
คณะ [20]
และ
C-HTT

PT-A

Eiamsa-ard
และคณะ
[21]

HTT

Eiamsa-ard
และ คณะ
[15]

CoTs
และ
CTs

Eiamsa-ard
และ
Promvonge
[22]

STT

Bhuiya และ
คณะ [16]

Triple

Chang และ
คณะ [23]

STT
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ตารางที 2 สัญลักษณ์และรูปร่างของแผ่นใบบิดแต่ละรูปแบบ (ต่อ)
ผู้วิจัย
Wongcharee
และ
Eiamsa-ard
[17]

รู ปแบบ
TT
T-Tra,
T-Rec
และ
T-Tri,

Eiamsa-ard
และ คณะ
[18]

S-DWT
และ
O-DWT

รู ปร่ าง TT

ผู้วิจัย
Nanan
และ คณะ
[24]

Thianpong
และ คณะ
[25]

รู ปแบบ
TT
P-HTT

รู ปร่ าง TT

PTT

2) การถ่ายเทความร้อนและตัว ประกอบเสี ยดทานมี
แนวโน้มลดลงเมือเลขเรย์โนลด์เพิมขึน
3) การสอดใส่ แ ผ่นใบบิ ด แบบ T-Tra, T-Rec, T-Tri
ให้ค่ าสมรรถนะทางความสู งสุ ด เท่ ากับ 1.42 ที เลขเรย์
โนลด์เท่ากับ 5,500
4) การสอดใส่แผ่นใบบิดแบบ STT ให้ค่าสมรรถนะ
ทางความร้อนตําสุ ด เท่ ากับ 1.17 เลขเรย์โนลด์ เ ท่ ากับ
4,000
5) การสอดใส่แผ่นใบบิ ด แบบ PTT ให้ค่ าความดั น
สูญเสียมากทีสุดทีเลขเรย์โนลด์เท่ากับ 5,500
6) การสอดใส่แผ่นใบบิ ด แบบ STT ให้ค่ าความดั น
สูญเสียตําทีสุดทีเลขเรย์โนลด์เท่ากับ 4,000

4. สรุปผล
การเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อ นในเครื อง
แลกเปลียนความร้อนด้ ว ยการใช้ วิ ธี แ บบพาสซี พโดย
การใช้ แ ผ่นใบบิ ด (Twisted Tape, TT) มีค วามนิ ยมใช้
งานมากเนืองจากสามารถเพิมสมรรถนะการถ่ายเทความ
ร้อ นได้ ม ากขึ น มี ร าคาถู ก ง่ า ยต่ อ การถอดประกอบ
บทความนีจึงได้รวบรวมงานวิ จัยที เกียวข้องกับ การใช้
แผ่นใบบิ ด และการปรั บ ปรุ ง แผ่น ใบบิ ด ในลัก ษณะที
แตกต่างกัน โดยพิจารณาช่ ว งการไหลแบบปั นป่ วนที มี
เลขเรย์โนลด์ อยู่ในช่ ว ง 3,000 ถึง 22,000 โดยสามารถ
สรุปประเด็นทีน่าสนใจได้ดังนี
1) สมรรถนะทางความร้อนมีแ นวโน้มเพิมขึ นเมือ
เลขเรย์โนลด์มีแนวโน้มลดลง
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