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งานวิจัยนี้ศึกษาแนวโนมเสนโคงทั่วไปของคาประสิทธิผล และคา NTUtotal ของทอเทอร
โมไซฟอนในเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร อ น ชนิ ด น้ํ า สู น้ํ า โดยเทคนิ ค การกํ า หนดค า อั ต ราส ว น
NTUh/NTUc เทากับ 1 โดยเปรียบเทียบคา C แตกตางกัน ที่ระดับอุณหภูมิตางๆ จากการศึกษา
แผนนภูมิพบวามีคา NTUtotal มากที่สุดคาหนึ่งสําหรับ C* โดยที่ NTUtotal สูงสุด ไมสามารถเพิ่มขึ้นได
อีก แมวาจะเพิ่มจํานวนทอและพบวามีคูลําดับระหวาง NTUh แถวใดๆกับจํานวนแถวใดๆคูหนึ่ง ที่ทํา
ใหเกิดคาประสิทธิผล และคา NTUtotal สูงสุด โดยหาก เพิ่มจํานวนแถวมากกวาคูลําดับในคานี้ จะมีคา
ประสิทธิผล และคา NTUtotal ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถคูลําดับนั้นเปนตัวกําหนดในการออกแบบ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใหไดคาประสิทธิผลที่ดีที่สุด
จากนั้นจึงศึกษาเสนโคงทั่วไปของคาประสิทธิผล และคา NTUh,1,trial ของทอเทอรโม
ไซฟอน โดยเปรียบเทียบอัตราสวน NTUh/NTUc เทากับ 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.25, 2, 2.5, 5
และ 10 ในกรณีคา C* = 0.1 , C* = 10, C* = 0.8, C* = 1.25 โดยสังเกตในชวงสามระยะที่
แตกตางกันของ พบวาที่ Cc > Ch และ Ch > Cc คา NTUh,1,trial จะสงผลอยางมากตอคาประสิทธิผล
(H) เมื่อคา NTUh,1,trial อยูในชวง 0.01 – 2 หลังจากนั้นในชวง 2 – 5 คา NTUh,1,trial จะสงผลนอย
มากตอคาประสิทธิผล (H) ชวง NTUh,1,trial ไมเกิน 2 ที่เหมาะแกการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน และหาความสัมพันธของแนวโนมจํานวนแถวทอและคาNTUh,1,trial โดยสามารถหาสมการ
ความสัมพันธ จึงสามารถใชทาํ นายการสรางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในแตละจํานวนแถวทอใหมี
คาประสิทธิผลมากที่สุด
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The research was conducted to examine the quadratic trend of the
effectiveness and NTUtotal Value of Thermosyphon Exchanger water to water type,
Technical using configuring ratio of NTUh/NTU = 1 by comparison the different of C
value at different temperature, On chart investigation the NTU total Value was one of
the most highest Value for C* which the highest NTUtotal Value cannot increase
anymore. Even though more tube and find that there are order pair between NTUh
in any row and the number of any row which it cause the effectiveness value and
the highest NTUtotal. If the number of row are greater than the ordered pair then
there is no change in the effectiveness value and NTUtotal Value. And that ordered
pair will be the determinant for the machine to get the best effectiveness value.
After that to explore the quadratic trend of the effectiveness and NTUh1,trial
of thermosyphon exchanger machine by comparison the ratio of NTUn/NTCc =0.1,
0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.25, 2, 2.25, 2.5, 5 and 10 if C* value is 0.1 To be observe during
the third different stage, will find that when Cc > Ch the NTUh,1.trial will have and
affect on the effectiveness value (H) if NTUh,1.trial value is the 0.01 – 2 where upon
the NTUh,1.trial value will have less impact to the effectiveness value when it is
between 2 – 5 value. There for the perfect (H) NTUh,1.trial value for design the
Thermosyphon exchanger Machine = 2.
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