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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาถึงสมรรถนะของทอความรอนแบบสั่นทีด่ ัดแปลงจากคอนเดน
เซอรระบบปรับอากาศรถยนต ซึ่งใชน้ําและอะซิโตนเปนสารทํางาน โดยดัดแปลงจากคอนเดนเซอร
ระบบปรับอากาศรถยนตขนาด กวาง 0.022 เมตร ยาว 0.635 เมตร หนา 0.005 เมตร ครีบระบายความ
รอนสูง 0.016 เมตร ความยาวสวนทําระเหย สวนอะเดียบาติก และสวนควบแนนเทากับ 0.255 , 0.125
และ 0.255 เมตร ตามลําดับ ใหความรอนสวนทําระเหยโดยใชอากาศรอน ทําการหุมฉนวนอยางดีใน
สวนกันความรอน โดยทดสอบในสภาวะมุมการทํางาน 90 และ -90 องศา เทียบกับแนวระดับ แลวเก็บ
ขอมูลไดแก ความเร็วอากาศและอุณหภูมขิ าเขาและขาออกทั้งสวนทําระเหยและสวนควบแนน เพื่อใช
ในการคํานวณอัตราการถายเทความรอนของทอความรอนจากอัตราการไหลเชิงมวลและความแตกตาง
ของอุณหภูมิขาเขาและขาออกในสวนควบแนน เมื่อเริ่มทําการทดสอบ ควบคุมอุณหภูมิขาเขาสวนทํา
ระเหยที่อุณหภูมิ 60 , 70 , 80 , 90 และ 100 องศาเซลเซียส และเพิม่ ความเร็วอากาศจาก 0.8 , 1.0 , 1.4
และ 1.7 เมตรตอวินาที
จากผลการทดสอบพบวา สมรรถนะของทอความรอนแบบสั่นจะแปรผันกับอุณหภูมิแหลงให
ความรอน และมุมในการติดตั้ง กรณีใชน้ําเปนสารทํางาน สวนทําระเหยอยูดานลางอัตราการถายเท
ความรอนจะอยูในชวง 44.3-602.1 วัตต สวนทําระเหยอยูด านบนอัตราการถายเทความรอนจะอยูใ นชวง
60.7-279.6 วัตต กรณีใชอะซิโตนเปนสารทํางาน สวนทําระเหยอยูดานลางอัตราการถายเทความรอนจะ
อยูในชวง 333.3-3279.4 วัตต และกรณีสว นทําระเหยอยูดานบนอัตราการถายเทความรอนจะมีคา
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0-212.5 วัตตในชวงอุณหภูมิประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส และมีคาเพิ่มมากขึ้นเปน 2156.8-3232.0
วัตต ในชวงอุณหภูมิประมาณ 97-103 องศาเซลเซียส
และผลของตัวเลขเวเบอรที่มตี ออัตราการถายเทความรอนของทอความรอนแบบสั่นที่มุมการ
ทํางาน 90 องศา มีความสัมพันธดังสมการ
Q90 = 64.56We 0.58

14.87 < We < 1027.27

โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.99
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ABSTRACT
This research work is to study thermal performance of a pulsating heat pipe modified from
automobile air-conditioning condenser. Water and acetone are working fluids used in the
experiments. The condenser has dimensions of 0.022 m width, 0.635 m length and 0.005 m thickness.
The fin has 0.016 m height. The evaporating, the adiabatic and the condensing sections are
0.225,0.125 and 0.225 m, respectively. Hot air is used to generate heat at the evaporating section. The
experiments are carried out at the unit inclination of 90 and -90 degree from horizontal level. The data
of air velocities , inlet and outlet air temperatures at the evaporating and the condensing sections are
recorded for calculating the heat rates. The inlet air temperature at the evaporating section is
controlled at 60, 70, 80, 90 and 100 O C and the air velocity is set at 0.8, 1.0, 1.4 and 1.7 m/s.
From the experiments , it is found that the thermal performance of the heat exchanger varies
with the source temperature and the inclination angle. For water the evaporating is the lower part, the
heat rate obtain is 44.3-602.1 W, and when the evaporating is the upper part, the heat rate is 60.7279.6 W. For acetone, the heat rates are 333.3-3279.4 W and 0-212.5 W, respectively. In the case of
acetone, when the evaporating section is the upper part, at the heat source temperature 97-103 O C, the
heat rate could be up to 2158.6-3232.0 W compared with 0-212.5 W for 60-90 O C .
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The heat transfer rates term of Weber number is at the inclination angles of 90 degree are
shown in the following correlation.
Q90 = 64.56We 0.58
14.87 < We < 1027.27
The coefficient of determination (R2) is 0.99
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