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การศึกษาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในทอ
อัคครัตน พูลกระจาง1* และ นพพร เปรมใจ2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทําอากาศเย็น และหาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในทอ การ
ออกแบบชุดทดลองมีหัวปอนลม จํานวน 6 หัว ขนาดทอลมไดมาจากการคํานวณทางเทอรโมไดนามิกส มีการทดลองเปรียบเทียบ
ความยาวของทอ ขนาด 300, 450 และ 600 mm เพื่อหาคา อุณหภูมิของลมออกและระบายความรอน อัตราการไหล ความเร็วลมออก
และคาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในทอ ผลการวิจัย พบวา ทออะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 mm ความ
ยาว 300 mm มีประสิทธิภาพและมีคาความเย็นดีที่สุด เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิทางออกจะลดลงและประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น
โดยการทดลองแบบไมควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง 30 – 35 oC มีประสิทธิภาพเฉลี่ยประมาณ 55.32 % ที่อุณหภูมิทางออก 13.4 oC
อัตราการไหล 6.5 m/s และอุณหภูมิการระบายความรอน 33.46 oC สวนการควบคุมอุณหภูมิ 25 oC มีประสิทธิภาพ เฉลี่ยประมาณ
62.56 % ที่อุณหภูมิทางออก 9.73 oC อัตราการไหล 5.53 m/s และอุณหภูมิการระบายความรอน 25.66 oC

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, อากาศเย็น, อากาศหมุนวนในทอ
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A Study of Air Cooling Efficiency in Vortex Tube
Akkarat Poolkrajang 1* and Nopporn Preamjai2

Abstract
The purpose of this research was to study air cooling efficiency in vortex tube. For design, there were six heads to
supply air to the system. The pipe size was calculated by thermodynamics relations and tested by comparing the length of the pipe
300, 450 and 600 mm to evaluate the temperature of outlet air and heat transfer, flow rate, outlet velocity and cooling efficiency
in vortex tube respectively.The results showed that the aluminum tube, diameter 15 mm and length 300 mm, had the most
efficiency and the best cooling. Furthermore, when the air pressure increased, the outlet temperature deceased while the efficiency
increased. For uncontrolled environment temperature in the range 30-35 oC average cooling efficiency was 55.32%, outlet air
temperature was 13.4 oC, flow rate was 6.5 m/s and other side temperature was 33.46 oC. For controlled surrounding temperature
in the range 25 oC average cooling efficiency was 62.56 %, outlet air temperature was 9.73 oC, flow rate was 5.53 m / s and other
side temperature was 25.66 oC.
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1. บทนํา

2. ทฤษฏี

การพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆนั้น มีความตองการอยาง
มากที่จะลดตนทุนการผลิต และตองการใชอุปกรณหรือ
เครื่องมือตางๆที่มีประสิทธิภาพสูง แตมีตนทุนในการผลิตต่ํา
เพื่อใหไดผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นทออุปกรณ Vortex
ก็เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการ
ผลิต ดังนั้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันจึง
ไดมีการคนควาศึกษาและออกแบบทออุปกรณVortex ที่มี
ประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกับทออุปกรณ Vortex ที่มีการใชอยู
ในปจจุบัน แตมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา ซึ่งโดยทั่วไปมีราคา
คอนขางสูง และในการผลิตไดคํานึงถึงวัสดุที่มีอยูในประเทศ
เชน ใชทอ PVC ทองแดงเหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ
การทํ า อากาศเย็ น โดยใช ร ะบบอากาศหมุ น วนในท อ
อุปกรณ Vortex ใชหลักการอัดอากาศใหมีความดันประมาณ
150 psi (10 bar) ปลอยใหผานทอเล็กในแนวรัศมี ซึ่งทําให
อากาศหมุนภายในทอทรงกระบอกในแนวเสนสัมผัส ขณะที่
อากาศหมุนวนในทอทรงกระบอกนั้น อากาศที่อยูใกลจุด
ศูนยกลางของทรงกระบอก จะมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศที่อยู
ไกลออกไป โดยทางออกไดแยกเปน 2 ทาง คือทางออกของ
อากาศรอนและทางออกของอากาศเย็น โดยอากาศเย็นจะถูก
นํ า มาใช เ พื่ อ ระบายความร อ นในกระบวนผลิ ต ทาง
อุ ต สาหกรรม เช น ระบายความร อ นในการผลิ ต ชิ้ น ส ว น
เครื่องจักรกล แทนที่น้ําหลอเย็นในงานอุตสาหกรรม เปนตน
การทําอากาศเย็นจาก อากาศหมุนวนในทออุปกรณ Vortex มี
ขอดีคือชวยลดสาร CFC ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะ
โลกรอน (Green House Effect) ซึ่งเปนปญหาใหญในปจจุบัน
อีกดวย
การวิจัยครั้งนี้จึงมี วัตุประสงคเพื่อศึกษาการทําอากาศเย็น
และหาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในทอ เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
โดยสามารถนําไปใชงานในเครื่องจักรตางๆไดตอไป

2.1 หลักการทํางานของอากาศหมุนวน
หลักการทํางานของอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในทอ
คือ มีอากาศที่อัดใหมีความดันประมาณ 150 psi หรือ 10 bar
ปลอยใหผานทอเล็กในแนวรัศมี ซึ่งทําใหอากาศหมุนภายใน
ทอทรงกระบอกในแนวเสนสัมผัส ขณะที่อากาศหมุนวนใน
ท อ ทรงกระบอกนั้ น อากาศที่ อ ยู ใ กล จุ ด ศู น ย ก ลางของ
ทรงกระบอกจะมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศที่อยูไกลออกไป โดย
ทางออกไดแยกเปน 2 ทางดังรูปที่ 1 คือทางออกของอากาศ
รอนและทางออกของอากาศเย็น ซึ่งไดแยกอากาศรอนใหออก
ทางปลายทอ และมีอุปกรณที่ทําใหอากาศไหลวนสะทอน
กลับมากั้น ทําใหอากาศเย็นถูกบังคับใหไหลยอนกลับไป
ทางออกอีกดานหนึ่งของทอทรงกระบอก ซึ่งเราสามารถนํา
อากาศร อ นและอากาศเย็ น นํ า ไปเป น ประโยชน ใ นทาง
อุตสาหกรรมตางๆ [1,2]

รูปที่ 1 กระบวนการไหลวนดวยอากาศหมุนวน
2.2 ทฤษฎีทางเทอรโมไดนามิกส
ข อ เท็ จ จริ ง ทางเทอร โ มไดนามิ ก ส ต อ ไปนี้ จ ะอธิ บ าย
ปรากฏการณของทออุปกรณอากาศหมุนวน
1) เมื่ออากาศขยายตัวโดยไมมีการถายเทความรอน ไมมี
การทํางาน และมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลนนอยมาก
ซึ่งคือกระบวนการทรอตลิ่ง (Throttling) เอนทัลปจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือ เรียกวากระบวนการขยายตัวแบบเอนทัลป
คงที่ ซึ่งจะพบวาอุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กนอย แตความดันจะ
ลดลงอยางมาก ซึ่งปรากฏการณนี้ เรียกวา Joule-Thomson Effect
2) หากการขยายตัวดังกลาวมีการทํางานผานตัวตานทาน
เอนทัลป ก็จ ะลดลงเทา กับ ปริม าณงานที่ ทํ า และกรณี นี้
อุณหภูมิของอากาศก็จะลดลงมากดวย
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3) งานสูงสุดที่จะเกิดจากการขยายตัวแบบไมถายเทความ
รอนระหวางชวงความดันหนึ่งๆของอากาศ หรือกาซอื่นๆ จะ
เกิดขึ้นได ถาการขยายตัวเปนแบบยอนกลับได กระบวนการ
ขยายตัวลักษณะนี้เอนโทรปจะมีคาคงที่ (Isentropic process)
สําหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นในทออุปกรณวอเทกซเปน
ทฤษฎีของ F.C. Fulton [1,2] อธิบายไดดังตอไปนี้ อากาศที่
ขยายตัวผานหัวฉีด จะมีความเร็วใกลความเร็วเสียงเมื่อเขาสู
ภายในทอผลจากความหนืดและผลอื่นๆ ทําใหความเร็วเชิงมุม
มีคาคงที่ ความเร็วเชิงเสนเปนสัดสวนโดยตรงกับรัศมี การ
เคลื่อนที่ลักษณะนี้จัดเปนลมวนแบบบังคับ (Forced Vortex)
เมื่อความเร็วเปนสัดสวนโดยตรงกับรัศมีดังกลาวโมเมนตัม
เชิงมุม ของอากาศที่มีอยูใกลจุดศูนยกลางทอมีคาลดลง และ
เกิดแรงบิดใหอากาศที่อยูนอกออกไปเคลื่อนที่วนไปตามผนัง
ทอ ดังนั้นอากาศภายในทอที่แกนกลาง (ซึ่งใหงาน) จะมี
อุณหภูมิลดลง สวนอากาศที่อยูภายนอก (ซึ่งรับงาน) มี
อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศรอนก็จะออกจากทอชั้นนอก สวน
อากาศเย็นจะออกจากทอที่แกนกลาง (ดังแสดงรูปที่ 1)

2.3 ประสิทธิภาพการทําความเย็น (Cooling Efficiency)
ประสิทธิภาพการทําความเย็นสามารถคํานวณไดดังนี้ [1]
η=

โดยที่ :
η
ܶ
ܶ௨௧

் ି்ೠ
்

x 100

(1)

คือ ประสิทธิภาพการทําความเย็น (%)
คือ อุณหภูมิลมจาย ชองที่ 1 (0C)
คือ อุณหภูมิทางออกของลมเย็น ชองที่ 2 (0C)

3. การออกแบบงานวิจัย
ในสวนของการออกแบบในรายละเอียดตางๆ สามารถที่
จะแบงสวนของการออกแบบเปน 2 สวนดังนี้
3.1 การออกแบบโครงสราง
สําหรับ ชุดทดลองการทําความเย็น แบบลมหมุนนี้ จะมี
ส ว นของท อ พี วี ซี แ ละอะลู มิ เ นี ย มเป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ
เนื่องจากตองการเก็บรักษาความเย็นของลมภายในทอ[3-6]
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบการทดลองโดยใชวัสดุใหมๆ
แทนเหล็ก ซึ่ งผู วิ จั ย ไดอ อกแบบโครงสร า งชุ ด ทดลองทํ า
ความเย็นแบบลมหมุน โดยใชวัสดุทอพีวีซีและอะลูมิเนียม มา
ใชในการออกแบบชุดทดลองทําความเย็นแบบลมหมุน ดัง
แสดงในรูปที่ 3
6

1

3

รูปที่ 2 แนวคิดที่ใชอธิบายการทํางานของทอลมวน

2

4
5

จากรูปที่ 2 อากาศเขาสูกังหันทาง compress air inlet 1 ทํา
ใหไดงานออกมาที่เพลา เอนทัลปของอากาศสวนนี้มีคาลดลง
เมื่ อ ออกจากกั ง หั น จึ ง มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า และผ า นออกจากท อ
ทางออกดานซาย อากาศที่เหลืออีกสวนหนึ่งไหลเขาสูตัว
ตานทานชนิดความฝด (Frictional resistance) ทําใหความดัน
ลดลง ตัวตานทานจะเปลี่ยนงานเพลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปน
ความรอน และกระจายสูอากาศทําใหเอนทัลปสูงขึ้นกลายเปน
อากาศรอนออกจากทอทางออกดาน hot air outlet 3

รูปที่ 3โครงสรางชุดทดลองทําความเย็นแบบลมหมุน
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
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1
2
3
4
5
6

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

แทงเรียว (TAPER)
ทอ
หัวกะโหลกลมเย็นออก
รูลมเย็นออก
ขอตอ
รูระบายลมรอนออก
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3.2 การออกแบบชุดทดลอง
คุณสมบัติของอากาศที่ใชในการออกแบบ มีสมมุติฐานดังนี้
ความดันอากาศที่แหลงจายลม Po = 2 bar
อุณหภูมิอากาศที่แหลงจายลม To = 25oC = 25+273=298 K
คาคงที่ของอากาศ
R = 0.287 kJ/kg.K

4. อุปกรณและวิธีการทดลอง
ในการทดลองนั้นสามารถแสดงขั้นตอนไดดังนี้
4.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1) ถังอัดลม เพื่อใชจายลมแรงดันสูง
2) เครื่องวัดความเร็วลม
3) เซนเซอรวัดอุณหภูมิ
4) ทอทําความเย็นแบบลมหมุนขนาดเสนผาศูนยกลาง
15 mm ความยาว 300 mm 450 mm และ 600 mm

จํานวนหัวฉีดที่จะสรางนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ทําใหเกิดการหมุนวนไดดีมากหรือนอย จากผลการวิจัย[3-8]
พบวา จํานวนหัวฉีดที่ ส ามารถทําใหการหมุนของอากาศมี
สภาพเปนวงกลมไดดีนั้นจะตองมีอยางนอย 3 หัวฉีดขึ้นไป
ในที่นี้ไดทําการเลือกหัวฉีดจํานวน 6 หัวเพื่อทําใหการหมุน
ของอากาศเปนวงกลมตามพื้นที่หนาตัดทอ ดังรูปที่ 4 ซึ่งยังไม
มีสรางและทดลองเก็บขอมูลมากอน และชุดทดลองการทําลม
เย็นแบบลมหมุนวนที่ประกอบเสร็จ ดังรูปที่ 5

4.2 วิธีการทดลองสามารถแบงออกไดดังนี้
1) ทดสอบในพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งอุณหภูมิ
อากาศจะมีคาอยูในชวง 30-35oC
2) ทดสอบในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งอุณหภูมิ
อากาศจะมีคา 26oC
4.3. การบันทึกผลการทดลอง
1) ตรวจสอบความพรอมของชุดทดลอง
2) นําทอแตละขนาดตามลําดับสวมเขากับแทงเรีย ว
(TAPER) ทั้งสองดาน
3) นําเซนเซอรวัดอุณหภูมิติดตั้งที่อุณหภูมิหองและทั้ง
สองดานของทอและใหอยูในตําแหนงที่สัมผัสกับลม
4) เปดลมจากถังอัดลมที่วาลวปลอยลม
5) ทําการบันทึกขอมูลตางๆ เชน อุณหภูมิ ความดัน และ
ความเร็วลม เปนตน
6) เมื่อถังลมหยุดจายลม ทําการสรุปผลการทดลอง และ
เริ่มเก็บคาใหมตอไป จนเสร็จ

รูปที่ 4 โครงสรางชุดทดลองทําความเย็นแบบลมหมุน

5. ผลการทดลอง
5.1 ผลการทดสอบในพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งจะมี
คาอุณหภูมิ 30-35oC
รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดลองอุณหภูมิทางออกของ
ลมเย็ น ในพื้ น ที่ ไ ม ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ากาศซึ่ ง มี ค า อุ ณ หภู มิ
30oC ปรากฏวาทอความยาวขนาด 300 mm มีการลดอุณหภูมิ
ไดดีกวาทอความยาวขนาด 450 mm และ 600 mm เมื่อความ
ดั นเพิ่ มขึ้ นอุ ณหภู มิ จะลดลงตามลํ าดั บ โดยมี อุ ณหภู มิ เฉลี่ ย
13.4o C

รูปที่ 5 ชุดทดลองการทําลมเย็นแบบลมหมุนวน
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Tout (oC)

40

รู ป ที่ 8 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพที่ ค วามยาวท อ ขนาด
300 mm 450 mm และ 600 mm ในพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ
อากาศซึ่งมีคาอุณหภูมิ ที่ 30oC ปรากฏวาทอความยาวขนาด
300 mm มีประสิทธิภาพสูงกวาทอความยาวขนาด 450 mm
และ 600 mm เมื่อความดันเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 55.32 %

20

300mm
600mm

0
2

450mm

4

6

5.2 ผลการทดสอบในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งจะมีคา
อุณหภูมิ 26oC

8

Pressure(bar)
รูปที่ 6 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็นที่ความยาวทอ
ขนาด 300 mm, 450 mm และ 600 mm
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300mm

1.5

Q (m3/min)
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Pressure(bar)
รูปที่ 9 เปรียบเทียบผลอุณหภูมิทางออกของลมเย็นที่ความยาว
ทอขนาด 300 mm 450 mm และ600 mm

8

Pressure (bar)
รู ป ที่ 7 เปรี ย บเที ย บอั ต ราการไหลที่ ค วามยาวท อ ขนาด
300 mm, 450 mm และ 600 mm

รูปที่ 9 เปรียบเทียบผลการทดลองอุณหภูมิทางออกของ
ลมเย็น ในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งมีคาอุณหภูมิ 26oC
ปรากฏวาทอความยาวขนาด 300 mm มีการลดอุณหภูมิได
ดีกวาทอความยาวขนาด 450 mmและ 600mm เมื่อความดัน
เพิ่มขึ้นอุณหภูมิจะลดลงตามลําดับ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 9.73oC

รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดลองอัตราการไหลในพื้นที่
ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งมีคาอุณหภูมิ 30oC ปรากฏวาทอ
ความยาวขนาด 300 mm มีอัตราการไหลดีกวาทอความยาว
ขนาด 450 mm และ 600 mm เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอัตราการ
ไหลจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยมีอัตราการไหลเฉลี่ย 1.8 L/min

1.5

Q (m3/min)

60

η (%)

40
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300mm
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450mm
2

4

6

1

300mm
450mm
600mm
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8
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6

8

Pressure (bar)
รู ป ที่ 10 เปรี ย บเที ย บอั ต ราการไหลที่ ค วามยาวท อ ขนาด
300 mm 450 mm และ 600 mm

Pressure (bar)
รู ป ที่ 8 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพที่ ค วามยาวท อ ขนาด
300 mm 450 mm และ 600 mm
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รูปที่ 12 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็น ระหวาง
30-35 oC กับ 26 oC ที่ความยาวทอขนาด 300 mm ปรากฎวา
เส น กราฟของอุ ณ หภู มิ ไ ปทางเดี ย วกั น โดยพื้ นที่ ที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิจะมีอุณหภูมิต่ํากวาพื้นที่ที่ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศ

70
60
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0

30
25
20

Tout (OC)

η (%)

รูปที่ 10 เปรียบเทียบอัตราการไหล ในพื้นที่ควบคุม
อุณหภูมิอากาศซึ่งมีคาอุณหภูมิ 26oC ปรากฏวาทอความยาว
ขนาด 300 mm มีอัตราการไหลดีกวาทอความยาวขนาด 450
mm และ 600 mm เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอัตราการไหลจะ
เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยมีอัตราการไหลเฉลี่ย 1.4 L/min
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Pressure (bar)
รูปที่ 14 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็นที่ความยาว
ทอขนาด 600 mm

0
2

8

รูปที่ 13 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็น ระหวาง
30-35oC กับ 26oC ของความยาวทอขนาด 450 mm ปรากฎวา
เส น กราฟของอุ ณ หภู มิ ไ ปทางเดี ย วกั น โดยพื้ น ที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิจะมีอุณหภูมิต่ํากวาพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ

30

26˚C

6

Pressure (bar)
รูปที่ 13 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็นที่ความยาว
ทอขนาด 450 mm

รู ป ที่ 11 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิอากาศซึ่งมีคาอุณหภูมิ 26 oC ปรากฏวาทอความยาว
ขนาด 300 mm มีประสิทธิภาพสูงกวาทอความยาวขนาด 450
mm และ 600 mm เมื่อความดันเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพจะ
เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 62.56 %
5.3 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิทางทางออกของอากาศเย็น
จากการทดสอบในพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งจะมีคา
อุณหภูมิ 30-35oC กับทดสอบในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศ
ซึ่งจะมีคาอุณหภูมิ 26oC

10

30-35˚C
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8

รูปที่ 11 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพที่ ค วามยาวท อ ขนาด
300 mm, 450 mm และ 600 mm

Tout (OC)

15

8

รูปที่ 12 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็นที่ความยาว
ทอขนาด 300 mm
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รูปที่ 14 เปรียบเทียบอุณหภูมิทางออกของลมเย็น ระหวาง
30-35oC กับ 26oC ที่ความยาวทอขนาด 600 mm ปรากฏวา
เส น กราฟของอุ ณ หภู มิ ไ ปทางเดี ย วกั น โดยพื้ น ที่ ค วบคุ ม
อุณหภูมิจะมีอุณหภูมิต่ํากวาพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ
5.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จากการทดสอบในพื้นที่
ไมควบคุมอุณหภูมิอากาศซึ่งจะมีคาอุณหภูมิ 30 -35oC
กั บ ทดสอบในพื้ น ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ากาศซึ่ ง จะมี ค า
อุณหภูมิ 26oC

รูปที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพ ระหวาง
30-35oC กับ 26oC ที่ความยาวทอขนาด 450 mm ปรากฏวา
เสนกราฟของประสิทธิภาพไปทางเดียวกันโดยพื้นที่ควบคุม
อุณหภูมิจะมีประสิทธิภาพสูงกวาพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ
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Pressure (bar)
รูปที่ 15 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพที่ความยาว
ทอขนาด 300 mm
รูปที่ 15 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพ ระหวาง
30-35oC กับ 26oC ที่ความยาวทอขนาด 300 mm ปรากฎวา
เสนกราฟของประสิทธิภาพไปทางเดียวกันโดยพื้นที่ควบคุม
อุณหภูมิจะมีประสิทธิภาพสูงกวาพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ

จากทดลองหาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวน
ในทอ โดยนําทออะลูมิเนียมที่มีความยาวไมเทากันมาทําการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1) ทอที่ใชในการทดลอง พบวา ทออะลูมิเนียมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 15 mm ความยาว 300 mm มีประสิทธิภาพ
มากกวาทอ 450mm และ 600mm
2) ท อ อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ข น า ด ค ว า ม ย า ว 3 0 0 mm มี
ประสิทธิภาพที่พื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ 30-35oC มีอุณหภูมิ
อุณหภูมิทางออกของลมเย็น(Tout) ที่ 13.4oC มีคาประสิทธิภาพ
55.32 % มีอัตราการไหล 6.5 m/s มีอุณหภูมิการระบายความ
รอน 33.46oC
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6. สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ

60

26˚C

6

รูปที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพ ระหวาง
30-35 oC กับ 26 oC ที่ความยาวทอขนาด 600 mm ปรากฎวา
เสนกราฟของประสิทธิภาพไปทางเดียวกัน โดยพื้นที่ควบคุม
อุณหภูมิจะมีประสิทธิภาพสูงกวาพื้นที่ไมควบคุมอุณหภูมิ
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30-35˚C

Pressure (bar)
รูปที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพที่ความยาว
ทอขนาด 600 mm
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8

Pressure (bar)
รูปที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดลองประสิทธิภาพที่ความยาว
ทอขนาด 450 mm
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3) ทออะลูมิเนียมขนาดความยาว 300 mm มีประสิทธิภาพ
ที่พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ 26oC มีอุณหภูมิทางออกของลมเย็น
(Tout ) ที่ 9.73oC มีคาประสิทธิภาพ 62.56 % มีอัตราการไหล
ลม 5.53 m/s มีอุณหภูมิการระบายความรอน 25.66oC
สรุปจากการทดลองไดวาทอ 300 mm มีประสิทธิภาพ
ดีกวาทอ 450 mm และ ทอ 600 mm นอกจากนี้สําหรับใน
การวิจัยครั้งตอไปนั้นสามารถทําเพิ่มเติมไดโดยการศึกษาและ
ปรับปรุงโครงสรางภายในเพื่อใหลมมีความเร็วในการหมุน
เพิ่มขึ้น ซึ่งไดแก จํานวนหัวฉีด และมุมของแทงเรียว เปนตน
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