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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สัดส่ วนการเติม
และชนิ ด ของสารท างานต่ อ สมรรถนะทางความร้ อ นของเทอร์ โ มไซฟอนแบบวงรอบ
ส่ ว นประกอบของเทอร์ โ มไซฟอนแบบวงรอบแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ วนท าระเหย
ส่ ว นควบแน่ น และส่ ว นกัน ความร้ อ น ส่ ว นท าระเหยและส่ วนควบแน่ น มี ข นาดพื้ น ที่ หน้า ตัด
420  330 ตารางมิลลิเมตร ภายในประกอบด้วยท่อทองแดงชนิ ดผิวเรี ยบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก 10.0 มิลลิเมตร และครี บอลูมิเนียมจานวน 12 ครี บต่อนิ้ว หนา 0.15 มิลลิเมตร ทาการ
ทดลองโดยเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่ วนกันความร้อน 3 ขนาด คือ 9.53, 19.05 และ
34.93 มิลลิเมตร สัดส่ วนการเติมสารทางานคือ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ของปริ มาตรส่ วน
ทาระเหย สารทางานที่ใช้คือ น้ าและเอธานอล อุณหภูมิอากาศเข้าส่ วนทาระเหยและส่ วนควบแน่ น
เท่ากับ 80 และ 21 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วอากาศเข้าส่ วนทาระเหยและส่ วนควบแน่นเท่ากับ 1.6
และ 1.5 เมตรต่อวินาที ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนและประสิ ทธิ ผลของเทอร์ โมไซฟอนแบบ
วงรอบ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่ วนกันความร้อน สัดส่ วนการเติมสารทางานและชนิด
ของสารทางาน ท่อส่ วนกันความร้อนที่เป็ นท่อไอและท่อของเหลวที่เหมาะสมของงานวิจยั นี้ คือ
19.05 มิ ล ลิ เ มตร สั ด ส่ ว นการเติ ม สารท างาน 75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องปริ ม าตรส่ ว นท าระเหย

จ
และใช้สารทางานเป็ นเอธานอล อัตราการถ่ ายเทความร้อนสู งสุ ดและประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 2,113
วัตต์ และ16.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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ABSTRACT

The objectives of this research were to study influence of pipe diameter, filling ratio and
type of working fluid on performance of heating rate of looped thermosyphon. The looped
thermosyphon in this research consisted of evaporator section, condenser section and adiabatic
section. The area of evaporator section and condenser section was 420 mm.  330 mm. in which
inside surface part was consisted of copper tubes with outside diameter of 10.0 mm and
aluminum fins with fin pitch of 12 fin/inch and a thickness of 0.15 mm. The experiments were
studied in 3 factors i) pipe diameter at 34.93, 19.05 and 9.53 mm., ii) the filling ratio of working
fluid 25, 50, 75 and 100 % of evaporator section. and iii) ethanol and water were used as the
working fluid respect. The hot air and cold air temperature inlet evaporator section and condenser
section at 80 oC and 21 oC. Air velocity at inlet evaporator section and condenser section are 1.6
m/s and 1.5 m/s.
The result revealed that heat transfer rate and effectiveness of loop thermosyphon
depending on pipe diameter of adiabatic section, the filling ratio and working fluid type. The
appropriated pipe diameter of adiabatic section of vapor and liquid tube was 19.05 mm. The
filling ratio of working fluid was 75 % of using ethanol. The maximum heat transfer rate and
effectiveness were 2,113 watts and 16.4 %, respectively.

