
EXTUBA 
 

จากการท่ี บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดท้  าการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑท์่อชนิด
ใหม่  ซ่ึงผนงัท่อดา้นในมีลกัษณะพิเศษ คือ มีครีบ และเกลียวร่องลึก เป็นคุณสมบติัช่วยในการส่งถ่ายความร้อน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีเยีย่ม โดยใหช่ื้อวา่ “EXTUBA” นั้น และเพื่อเป็นการยนืยนัผลการทดลองสมรรถนะ
การถ่ายเทความร้อนของท่อ EXTUBA TURBO TUBE จากภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ท่ีระบุวา่ “ท่อ EXTUBA TURBO TUBE นั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถ่ายเทความร้อนเฉล่ียสูงกวา่ท่อปรกติทัว่ไปถึง 50%” บริษทัฯจึงไดร่้วมกบัโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตน ้าตาล 
โดยจดัส่งท่อ EXTUBA A 249  เพื่อใหไ้ปใชง้านจริงเปรียบเทียบกบัท่อ ASTM A 249 ธรรมดา ในงวดการผลิต
น ้าตาล ของปีการหีบ 2555-2556  ซ่ึงปรากฎวา่ ท่อ EXTUBA มีประสิทธิภาพการท างานดีเเป็นอยา่งยิง่ ดงัแสดง
ในตารางขอ้มูล 
 
 
        ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทยีบปริมาณการผลติน า้ตาลจากท่อ ASTM A-249 และ EXTUBA A-249  
 

เดือนที่
จดบันทกึ 

หม้อที ่1 
ท่อ A 249 ธรรมดา 

จ านวนหม้อ 

หม้อที ่2 
ท่อ A 249 ธรรมดา 

จ านวนหม้อ 

หม้อที ่3 
ท่อ EXTUBA  A-249 

จ านวนหม้อ 
ธ.ค.55 112 108 144 
ม.ค.56 125 100 137 
ก.พ.56 115 105 139 

รวม 352 313 420 
 
 
 
 



ค าอธิบายตารางข้างต้น 
 
 1.หมอ้เค่ียวในขบวนการผลิต มีจ านวน 3 หมอ้ โดยทั้ง 3 หมอ้เป็นหมอ้เค่ียว B ทั้งหมด มีขนาดหมอ้ 
                 ละ 90 m3  

2.หมอ้ท่ี 1 และหมอ้ท่ี 2 ใชท้่อ ASTM 249 ธรรมดา ขนาด OD 101.6 mm. หนา  1.5 mm. ยาว 1,066   
   mm. จ านวน 1,858 ท่อ มีค่า HS = 573 m2 

3.หมอ้ท่ี 3 เป็นหมอ้พิเศษ ท่ีใชท้่อท่ีมีคลิบเป็นเกลียวช่ือ EXTUBA  ASTM 249  ขนาด OD 101.6 mm.  
   หนา  1.65 mm. ยาว 1,066 mm. จ านวน 1,858 ท่อ มีค่า HS = 573 m2  
4.ผลการท างานจริงปรากววา่  
  ค่าเฉล่ียจ านวนหมอ้เค่ียวน ้าตาลท่ีไดจ้ากการใชท้่อ A 249 ธรรมดา ในเวลา 3 เดือน  
  หมอ้ท่ี 1 + หมอ้ท่ี 2 หาร 2  =  (352+313)/2      = 332.5  หมอ้/3  เดือน 
  เม่ือเทียบกบัหมอ้ท่ี 3 ใชท้่อ EXTUBA A 249 ไดจ้  านวนหมอ้เค่ียวน ้าตาล      = 420      หมอ้/3 เดือน   

  คิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตทีด่ีขึน้มากอย่างเห็นได้ชัดถึง                              = 26 %  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะและคุณสมบัติของท่อ EXTUBA 
1.การสร้างครีบร่องเกลยีว  
 การสร้างครีบร่องเกลียวภายในท่อ ส่งผลใหผ้นงัท่อนั้นมีพื้นท่ีผวิส าหรับแลกเปล่ียนความร้อนสูงข้ึน
กวา่ 30% ท าใหจ้  านวนท่อท่ีใชใ้นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนนั้นนอ้ยลง ขณะท่ีสมรรถนะในการถ่ายเทความ
ร้อนนั้นเท่าเดิม ท าใหข้นาดของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนนั้นเล็กลงอยา่งเห็นไดช้ดั มีความกะทดัรัดมากข้ึน 
นอกจากนั้นยงัส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนนั้นลดลงได ้
 
2.สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนทีเ่พิม่ขึน้ 
 ลกัษณะของครีบร่องเกลียวท่ีหมุนไปในทางเดียวกนัตลอดทั้งท่อ ช่วยเพิ่มอตัราการไหลวนและความ
ป่ันป่วนของของไหลท่ีบริเวณผนงัท่อดา้นใน ท าใหช้ั้นของ Thermal Boundary Layer นั้นบางลง ส่งผลใหค้วาม
ตา้นทานความร้อนลดลง ท าใหส้มรรถนะในการถ่ายเทความร้อนสูงข้ึน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน 
(Heat transfer coefficient) นั้นสูงข้ึนประมาณ 50% เม่ือเปรียบเทียบกบัท่อธรรมดาทัว่ไป 
 
3.ความแข็งแรงได้มาตรฐาน 
 การสร้างครีบร่องเกลียวนั้น ส่งผลท าใหท้่อมีความแขง็แรงมากข้ึน ขณะเดียวกนั ผนงัท่อในส่วนท่ีบาง
ลงนั้นกลบัส่งผลดีต่อการถ่ายเทความร้อนจากผนงัท่อไปสู่ของไหล เพราะความตา้นทานความร้อนผา่นผนงัท่อ
จะลดลง ท าใหส้ามารถถ่ายเทความร้อนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
4.ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล  
 ท่อทุกเส้นท่ีผลิตข้ึนมานั้นจะตอ้งผา่นการทดสอบ โดยใชแ้รงดนัลมและแรงดนัน ้า ตามมาตรฐานสากล 
อาทิ  

- ASTM  (American Society of Testing Materials) 

- PED (Pressure Equipment Directive) จากสถาบนั BUREAU VERITAS’s 

อีกทั้งยงัผา่นการทดลองและวจิยัสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน จากภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีมาแลว้ดว้ย 

 
 
 



 



อธิบายการใช ้ HEATER   
ขบวนการท างานของหมอ้ HEATER  1 ชุด ใชห้มอ้ทั้งหมด  5  ลูก  

การเกบ็ข้อมูลวธีิที ่1 การเกบ็ข้อมูลวธีิที ่2 

1.ใชห้มอ้ HEATER  ท่ีเป็นท่อผวิเรียบปกติ ทั้ง 5  
ลูก 

1.ใชห้มอ้ HEATER  ท่ีเป็นท่อผวิเรียบปกติ 
จ านวน 4 ลูก  (หมอ้ท่ี 1 – 4) 
เป็นท่อเกลียว EXTUBA จ านวน 1 ลูก (หมอ้ท่ี 
5) 

2.การใหค้วามร้อน ใชไ้อน ้าท่ีมีอุณหภูมิสูง 80 
องศา เป็นตวัใหค้วามร้อน 

2.การใหค้วามร้อน ใชไ้อน ้าท่ีมีอุณหภูมิสูง 80 
องศา เป็นตวัใหค้วามร้อน 

3.ผลการจดบนัทึกท่ีเกบ็ไดคื้อ น ้าออ้ยตน้ทาง
ก่อนเขา้สู่หมอ้ท่ี  1 วดัอุณหภูมิไดป้ระมาณ 38 
องศา 

3.ผลการจดบนัทึกท่ีเกบ็ไดคื้อ น ้าออ้ยตน้ทาง
ก่อนเขา้สู่หมอ้ท่ี  1 วดัอุณหภูมิไดป้ระมาณ 38 
องศา  
 

4.เม่ือเขา้สู่ขบวนการครบ 5 ลูก จะไดน้ ้าออ้ย
ปลายทาง ท่ีออกจากหมอ้ท่ี 5  วดัอุณหภูมิได้
ประมาณ  44 องศา 
 

4.เม่ือเขา้สู่ขบวนการครบ 5 ลูก จะไดน้ ้าออ้ย
ปลายทาง ท่ีออกจากหมอ้ท่ี 5  วดัอุณหภูมิได้
ประมาณ  48 องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


