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การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันนํา้ แนวตัง้ แบบลดแรงเสียดทาน:การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพใบพัด
Performance Testing of a Vertical Axis Water Turbine with Friction Reduction: Blade Performance Comparison
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกังหันนํา้ แกนตังแบบลดแรงเสี
้
ยดทานโดยกังหันนํา้ จะถูกออกแบบให้ มีความ
เหมาะสมสําหรับติดตังในคลองชลประทานที
้
่มีความเร็ วการไหลตํ่ามีการพัฒนาให้ กลไกการเปิ ด-ปิ ดใบพัดให้ สามารถทํางานและเริ่ ม
ออกตัวได้ เร็ วขึน้ กว่าแบบเก่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของใบพัดโดยกังหันนํ ้าจะมีหลักการทํางานดังนี ้ เมื่อนํา้ ไหลผ่านใบพัด
ใบพัดจะเปิ ดขึ ้นเพื่อรับพลังงานจากการไหลเมื่ออยู่ในทิศทางตามนํ ้าและจะถูกปิ ดลงให้ ขนานกับการไหลเมื่อหมุนไปอยู่ในทิศทางทวน
นํ ้า กังหันนํา้ ได้ ถูกทําการทดสอบในแบบจําลองคลองชลประทานดาดคอนกรี ตมีความกว้ างของก้ นคลอง0.8 เมตร ความลึกนํา้ 0.3
เมตรภายในห้ องทดลองชลศาสตร์ ในการทดลองกังหันนํา้ นี ้ได้ ทําการทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดชนิดโค้ ง ขนาดความกว้ าง 0.1
เมตร× ความยาว0.3 เมตร มีรัศมีความโค้ ง 0.15 เมตร เปรี ยบเทียบกับใบพัดชนิดตรงขนาดความกว้ าง 0.1 เมตร ×ความยาว 0.3 เมตร
ได้ ทําการทดสอบกังหันที่ความเร็ วกระแสนํา้ เท่ากับ 0.28,0.43,0.51,0.57,0.60,0.64,0.67,0.73 เมตรต่อวินาทีตามลําดับจากการ
ทดลองพบว่าใบพัดชนิ ดโค้ งมีประสิ ทธิ ภาพสูงกว่าใบพัดชนิ ดตรง ประสิทธิ ภาพกังหันใบพัดชนิ ด โค้ งได้ สูงสุด 72 เปอร์ เ ซ็นต์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับใบพัดชนิดตรงได้ ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 56เปอร์ เซ็นต์

Abstract
This research aims to develop the performance of a vertical axial with friction reduction.
Thewater turbinewas specially designed to suitable for irrigation canal. The turbine mechanism was improved to operate
and start faster than the previous version by changing the shape of the blade. The operation of the turbine is defined as
follow.A flip- able blade will automatically rise-up when in a direction of the flow and lower down when in reverse-flow
direction. The turbine was tested in irrigation canal model in side hydraulic laboratory. In the experiment, an efficiency
of a curve blade with dimensions of 0.1 width x 0.3 length x 0.15 radius was determined. A straight blade was testedIn
order to compare the result. Both blade shapes were tested at the flow velocity of 0.28, 0.43, 0.51, 0.57, 0.6, 0.64, 0.67,
0.73 meters/second consequently. From the experiment result, the curve blade shows higher efficiency than the straight
blade with the maximum efficiency of 72 and 56 percent.
Keyword: Water turbine, Hydro power, Computational Fluid Dynamics.
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คํานํา

ทรัพยากรนํ ้าเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงธรรมชาติหมุนเวียน พลังงานนํ ้า (Renewable Natural Resource) โดยแตกต่างจากแหล่ง
เชื ้อเพลิงธรรมชาติประเภทอื่นๆ ซึง่ มีปริ มาณจํากัด เช่น นํ ้ามัน ก๊ าซ และถ่านหิน เป็ นต้ น จากวัฏจักรอุทกวิทยา เมื่อฝนตกลงมา นํ ้าฝน
ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บกักตามที่ล่มุ ต่างๆ ทัง้ บนพื ้นดินและตามใบไม้ ต่างๆ และซึมลงสู่ใต้ ดิน โดยนํ ้าส่วนเกินก็จะไหลลงสู่แม่นํา้ และใน
ที่สดุ ก็ไหลลงสูท่ ะเล สําหรับนํ ้าที่ไหลลงสูใ่ ต้ ดิน บางส่วนก็ถกู ขังอยู่ใต้ ชนดิ
ั ้ นเป็ นนํ ้าบาดาล บางส่วนก็ไหลกลับลงสูแ่ ม่นํ ้า นํ ้าที่อยู่บนผิว
ดินในที่ตา่ งๆ และในทะเล จะระเหยกลายเป็ นไอนํ ้า ซึง่ รวมถึงการคายนํ ้าของพืชด้ วย และเมื่อมีสภาวะที่เหมาะสม ไอนํ ้าเหล่านันก็
้ จะ
รวมตัวเป็ นเมฆและกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ ้าตกลงมาเป็ นฝน วนเวียนตามวัฏจักรอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
กังหันนํ ้า เป็ นอุปกรณ์ ที่ถูกพัฒนาจากวงล้ อนํ ้าซึง่ เดิมใช้ สําหรับการทดนํ ้าและโม่แป้ง ในปี ค.ศ. 1832 วิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ
เบนอย์ตฟูเนรองซ์ (Benoit Fourneyron) ประสบความสําเร็ จในการพัฒนากังหันนํ ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานนํ ้าไป
เป็ นพลังงานกล โดยเรี ยกชื่อว่ากังหันนํ ้าของฟูเนรองซ์ (Fourneyron’s turbine) หลังจากที่วงล้ อนํ ้าไม่เคยมีการพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลง
มากว่า 2,000 ปี ก่อนหน้ านี ้ (Boyle. 1996 : 194) จุดนี ้นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากังหันนํ ้า ในปั จจุบนั กังหันนํ ้าได้
ถูกพัฒนาให้ มีขนาดและรู ปร่ างที่แตกต่างกันมากมายและมีประสิทธิ ภาพสูง กังหันนํา้ เป็ นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของโรงไฟฟ้า
พลังงานนํ ้าเพราะจะทําหน้ าที่ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของนํ ้าไปเป็ นพลังงานกล โดยการทําให้ ใบพัดของกังหันนํ ้าเกิดการหมุนส่งผล
ให้ แกนของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่หมุนตาม และสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้ โดยทัว่ ไปกันหันนํ ้าแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2
ประเภทคือกังหันนํ ้าประเภทหัวฉีดและกังหันนํ ้าประเภทแรงปฏิกิริยา
ในงานวิจยั นี ้ทําการพัฒนากังหันนํ ้าแกนตังแบบลดแรงเสี
้
ยดทานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีหลักการทํางานโดย กังหันนํ ้า
จะเปลี่ยนพลังงานของกระแสนํา้ ที่ไหลเข้ าสู่กังหันมาเป็ นพลังงานกล กังหันนีจ้ ะจมอยู่ในนํา้ มีแกนตังฉากกั
้
บพืน้ โลก การหมุนของ
กังหันจะทําให้ เกิดการเปิ ด-ปิ ดของใบพัด ซึง่ ใบพัดด้ านที่หมุนตามกระแสนํ ้าจะตังเปิ
้ ดรับพลังงานการไหลจากกระแสนํ ้า ใบพัดที่ตงขึ
ั ้ ้น
จะทําหน้ าที่เปลี่ยนพลังงานที่รับมาจากกระแสนํ ้าเป็ นการหมุนของกังหัน ในขณะเดียวกันใบพัดด้ านที่หมุนทวนกระแสนํ ้าจะพับลงเพื่อ
ลดการรับพลังงานของกระแสนํ ้าโดยตรง และได้ พฒ
ั นาใบพัดให้ มีลกั ษณะโค้ งทําให้ สามารถรับแรงได้ มากขึ ้น เนื่องจากวัสดุที่เปลี่ยน
จากเดิมคือเหล็ก งานวิจยั นี ้จะเปลี่ยนเป็ นไฟเบอร์ คาร์ บอนในการทําใบพัดทําให้ นํ ้าหนักเบากว่าเหล็กทําให้ สามารถเปิ ด-ปิ ดใบได้ เร็ ว
มากขึ ้นทําให้ กงั หันสามารถหมุนได้ อย่างต่อเนื่อง
กังหันนํ ้าแกนตังแบบลดแรงเสี
้
ยดทาน คือ กังหันที่มีแนวแกนของกังหัน (แกนหมุน) ตังฉากกั
้
บพื ้นโลก โดยที่ใบพัดของกังหัน
ชนิดนี ้จะพับเปิ ด-ปิ ดได้ เพื่อลดแรงเสียดทานกับพลังงานการไหลของกระแสนํ ้าเมื่อหมุนย้ อนกลับ ซึง่ กังหันดังกล่าวสามารถนําไปใช้ กบั
นํ ้าที่มีความเร็ วการไหลตํ่าได้ แตกต่างกับกังหันชนิดอื่นที่ต้องใช้ ความเร็ วการไหลของกระแสนํ ้าสูงในการทํางาน
อัศวิน (2552) ได้ ทําการทดสอบกังหันนํา้ แบบหลุกตํ่า โดยทําการทดสอบกังหันที่มีใบพัดขนาด 0.3×0.4 m. มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2 m. มีจํานวนใบพัดทังหมด
้
16 ใบ ตรงแกนกลางของกังหันต่อเพลาออกมายึดกับมูเล่ขนาด 16 in. และทําการ
ติดตังชุ
้ ดสําหรับวัดแรงบิด โดยทําการลดจํานวนรอบกังหัน และปรับตาชัง่ ให้ ตงึ และวัดค่าบันทึกผล
การคํานวณแรงดันนํ ้าที่กระทํากับวัตถุใดๆ สามารถคํานวณได้ จากสมการ
(1)
F = γhc A
เมื่อ
F=แรงที่นํ ้ากระทําต่อวัตถุ (kg)
γ =หน่วยนํ ้าหนักของนํ ้า (1000 k/m^3 )
A=พื ้นที่ที่สมั ผัสแรงผลัก (m^2)
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ั ผัสวัตถุ (m)
hc =ความสูงระดับนํ ้าที่สม

การคํานวณพลังงานที่ได้ จากแรงที่กระทํากับใบกังหันนํ ้าสามารถคํานวณได้ จากสมการ
P=

1
ρAV 3
2

(2)

เมื่อ
P=พลังงานที่ได้ จากกระแสนํ ้า (watt)
การคํานวณพลังงานกลที่กงั หันผลิตได้ สามารถคํานวณได้ จากสมการ
P = 2πFNR

เมื่อ
P=พลังงานที่ได้ วดั ได้ (watt)
F=ผลต่างของนํ ้าหนักที่ใช้ ดงึ พูเล่ (N)
N=จํานวนรอบของการหมุน (rpm)
R=รัศมีมเู ล่ (m)
การหาประสิทธิภาพของพลังงานที่ได้ จากกังหันนํ ้า สามารถคํานวณได้ จากสมการ

(3)

(4)

C p = Pout / Pin

เมื่อ

C p =ประสิทธิภาพของกังหัน

Pout =พลังงานที่วดั ได้ (watt)

Pin =พลังงานที่ได้ จากกระแสนํ ้า (watt)

การหาอัตราส่วนความเร็ วปลายใบ สามารถคํานวณได้ จากสมการ
TSR =
TSR

R

ω
Vw

อุปกรณ์

R ×ω
Vw

(5)

= อัตราส่วนความเร็ วปลายใบ

= รัศมีใบพัด (m.)
= ความเร็ วรอบ (rpm)
= ความเร็ วการไหลของกระแสนํ ้า (m/s)

อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันนํ ้าแกนตังความเร็
้
วตํ่านี ้ ส่วนของกังหันนํ ้าจะประกอบจากแกนกลางที่ทํา
มาจากมู่เล่และมีเพลาเป็ นตัวหมุนและจะมีวงล้ อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตรเพื่อให้ สายพานคล้ องกับตัววงล้ อและปลายของ
สายพานทัง้ สองด้ านจะติดกับเครื่ องชั่งนํา้ หนักเพื่อที่จะได้ ทําการวัดแรงดึงของสายพานเมื่อทําการทดสอบกังหันนํา้ ส่วนใบพัดของ
กังหันจะมี 2 แบบ คือ ใบพัดโค้ งรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดความกว้ าง 0.1 เมตร× ความยาว 0.3 เมตร มีรัศมีความโค้ งเท่ากับ 0.15
เมตร วัสดุที่ใช้ ทําใบพัดคือไฟเบอร์ คาร์ บอน ดังแสดงในรู ป figure 1 และใบพัดตรงรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาด ความกว้ าง 0.1 เมตร×
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ความยาว 0.3 เมตร วัสดุที่ใช้ ทําใบพัดคือเหล็กดังแสดงในรู ป figure 2 เครื่ องวัดความเร็ วรอบสําหรับวัดความเร็ วในการหมุนของวงล้ อ
และแบบจําลองคลองชลประทานดาดคอนกรี ตที่มีความกว้ างของก้ นคลองประมาณความกว้ าง0.8 เมตร และมีความลึกนํ ้าประมาณ
ขนาด0.3 เมตร

Figure 1.curve blade

Figure 2.straight blade
วิธีการ

ติดตังใบพั
้ ดกับแกนเพลาซึง่ กังหันนํ ้านี ้จะถูกติดตังในแบบจํ
้
าลองคลองชลประทานดาดคอนกรี ต ดังแสดงในรู ป figure 3 เมื่อ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว จะทําการทดสอบกังหันนํ ้าด้ วยการเปิ ดปั๊ มเพื่อผันนํ ้าจากถังเก็บนํ ้าเข้ ามาสู่คลองชลประทานทดลองซึง่ เรา
จะทําการทดสอบที่ความเร็ วในการไหลทังหมด
้
8 ค่า คือ 0.28,0.43,0.51,0.57,0.6,0.64,0.67,0.73 เมตรต่อวินาทีตามลําดับ ในการ
ทดลองแต่ละความเร็ ว จะทํ าการวัดค่าแรงดึงของสายพานที่ ติ ดไว้ กับเครื่ องชั่งนํ า้ หนัก จะทํ าการเก็บค่าแรงดึงในแต่ล ะการไหล
ประมาณ 5 ครัง้ หรื อจนกว่ากังหันนํ ้าจะไม่หมุน แล้ วจึงเปลี่ยนความเร็ วเพื่อทําการทดสอบต่อไป
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Figure 3.Vertical turbinefriction reduces

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาประสิทธิภาพของใบพัดกังหันนํ ้า ซึง่ ในกรณีศกึ ษานี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ ใบพัดที่ทําจากเหล็กและใบพัดที่
ทําจากไฟเบอร์ คาร์ บอน ตามสมมติฐานที่เราได้ ตงไว้
ั ้ ตงแต่
ั ้ ต้นว่าใบพัดที่ทําจากไฟเบอร์ คาร์ บอนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใบพัดที่ทํา
จากเหล็ก ผลปรากฏว่า ใบพัดที่ทําจากไฟเบอร์ คาร์ บอนนันมี
้ ประสิทธิภาพมากกว่าใบพัดเหล็ก ซึง่ ใบพัดที่ทํามาจากไฟเบอร์ คาร์ บอน
จะมีคณ
ุ สมบัติ นํ ้าหนักที่น้อยกว่าเหล็กแต่ความคงทนจะมากกว่าเหล็ก เป็ นดังแสดงใน graph 1. และ graph 2.ข้ อมูลที่ได้ จากการ
ทดสอบกังหันนํ ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด ความกว้ าง 0.1 ม. × ความยาว 0.3 ม. และมีรัศมีความโค้ งเท่ากับ 0.15 ม. ที่ทําการทดสอบ
ในแบบจํ าลองคลองชลประทาน ได้ ทําการทดสอบทัง้ หมด 8 ความเร็ ว คือ 0.28, 0.43, 0.51และ0.57เมตรต่อ วินาที พบว่า
ประสิทธิภาพสูงสุด (Cp) ได้ ประมาณ 72 % ที่ความเร็ วกระแสนํ ้า 0.57เมตรต่อวินาทีเมื่อเปรี ยบเทียบใบพัดชนิดเก่าซึง่ เป็ นใบพัดตรง
รู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าวัสดุที่ใช้ ทําคือเหล็ก มีขนาด ความกว้ าง 0.1 ม. × ความยาว 0.3 ม.ความเร็ วในการทดสอบคือ 0.60,0.64,0.67
และ0.73 ตามลําดับ ผลที่ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 56% ที่ความเร็ วกระแสนํ ้า 0.73 เมตรต่อวินาทีและข้ อมูลการเปรี ยบเทียบค่า
พลังงานที่ได้ จากใบพัด เปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้ จากผลการทดลองของใบพัดโค้ งกับใบพัดตรงในห้ องปฏิบตั ิการ ดังแสดงใน graph 3.
เส้ นประยาวจะแสดงพลังงานที่ ใบพัดสามารถสร้ างได้ วงกลมจะแสดงถึงพลังงานที่ ได้ ของใบพัดโค้ งชนิ ดใหม่ สี่เหลี่ยมแสดงถึง
พลังงานที่ ได้ ของใบพัดตรงชนิ ดใหม่ ส่วนเส้ นทึบจะเป็ นข้ อมูลเก่าของใบพัดตรง (เศรษฐา สมจิ ตต์ ชอบ) และเส้ นประจุดเป็ นการ
ประเมินจากข้ อมูลเก่าเนื่องจากข้ อมูลเก่าไม่ได้ อยู่ในช่วงความเร็ วในการทดลองนี ้

Velocity 0.28 m/s

Velocity 0.43 m/s
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Velocity 0.51 m/s

Velocity 0.57 m/s

Graph 1.The relationship between the performance (Cp) of curve blade turbine.

Velocity 0.60 m/s

Velocity 0.64 m/s

Velocity 0.73 m/s
Velocity 0.67 m/s
Graph 2.The relationship between the performance (Cp) of straight blade turbine.
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The graph shows the comparison of energy from straight blade and curve
blade
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Graph 3. The graph shows the comparison of energy from straight blade and curve blade

สรุ ป
จากการศึกษาครัง้ นี ้ทําให้ สามารถสรุ ปได้ วา่ ใบพัดโค้ งที่ทํามาจากคาร์ บอนไฟเบอร์ นนมี
ั ้ ประสิทธิภาพสูงกว่าใบพัดตรงที่ทํามา
จากเหล็ก เนื่องจากไฟเบอร์ คาร์ บอนเป็ นวัสดุที่เบากว่าเหล็ก ทําให้ ใบพัดสามารถเปิ ด - ปิ ดหน้ าตัดรับนํ ้าได้ เร็ วกว่า และช่วยให้ การหมุน
ของกังหันนํ ้าให้ เร็ วมากขึน้ ด้ วย พลังงานที่ได้ จากใบพัดชนิดตรงที่ทําจากเหล็กได้ ค่าน้ อยกว่าพลังงานที่ได้ จากใบพัดโค้ งที่ทําจากไฟ
เบอร์ คาร์ บอน กังหันนํ ้าชนิดใหม่ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยทําการพัฒนาตัวเตะให้ เปิ ด – ปิ ดได้ อย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ วมากขึ ้น เมื่อเทียบกับกังหันนํ ้าแบบเก่าชนิดใบตรงเป็ นผลงานของเศรษฐา สมจิตต์ชอบ(2554) ผลที่ได้ จากการทดลองก็ปรากฏ
ว่ากังหันชนิดใหม่ที่ทําจากคาร์ บอนไฟเบอร์ และมีระบบการเปิ ด – ปิ ด ที่ดีขึ ้นนันมี
้ พลังงานมากกว่ากังหันนํ ้าแบบเก่า เมื่อเปรี ยบเทียบ
กังหันนํ ้าแบบใหม่และแบบเก่าที่มีใบพัดชนิดตรงเหมือนกัน พลังงานของใบพัดตรงชนิดใหม่ที่ได้ พฒ
ั นาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบ
เก่า เนื่องจากระบบการเปิ ด – ปิ ด ของใบพัดตัวใหม่นนทํ
ั ้ าได้ ดีกว่าใบพัดเดิม โดยจะได้ แรงที่กระทําต่อใบพัดเท่ากัน แต่ความเร็ วในการ
ไหลที่ใช้ เปิ ด – ปิ ดจะตํ่ากว่า แม้ ว่าการพัฒนาใบพัดแบบใหม่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเก่า แต่พลังงานที่ดงึ ออกมาได้ นนก็
ั ้ ยงั ไม่
เต็มที่ สาเหตุเกิดจากการสูญเสียจากความร้ อน แรงเสียดทาน การบิดตัวของแกนกังหัน ทําให้ พลังงานที่ดงึ ออกมาได้ นนมี
ั ้ คา่ น้ อยกว่า
พลังงานที่ควรจะได้
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