บทที
ทฤษฏีและหลักการทีเกียวข้ อง
ทฤษฏีและหลักการทีเกียวข้องในบทนีจะมีการกล่าวถึงเนื อหาทีเกียวข้องกับโครงงานฉบับ
นีเพือให้ตรงตามจุดประสงค์ทีคาดว่าจะได้รับ ในส่ วนของบทนีจะกล่าวถึง
2.1 หลักการทําความเย็นและปรับอากาศ
2.2 อุปกรณ์หลักภายในวงจรการทํางานของสารทําความเย็น
2.5 อุปกรณ์ช่วยภายในระบบทําความเย็น
2.7 ชนิดของเครื องปรับอากาศ
2.1 ระบบการทําความเย็น
ระบบทํา ความเย็น ส่ ว นมากใช้ใ นการปรั บ อากาศ เพื อควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค วามชื น การ
ไหลเวียน คุ ณภาพและความสะอาดของอากาศ รวมทังควบคุ มเสี ยงรบกวนเพือให้เกิ ดความสบาย
และเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของผูท้ ีทํางานในพืนทีนันๆนอกจากนันระบบทําความเย็นยังมีความสําคัญ
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งทีต้องการความเย็นเก็บรักษา
อาหารให้มีความสดเป็ นเวลานานการทํางานของระบบทําความเย็นใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นหลักจาก
การสํารวจพบว่า ระบบปรับอากาศทีใช้ในอาคารขนาดใหญ่โดยใช้พลังงานไฟฟ้ าประมานครึ งหนึ ง
ของพลังงานไฟฟ้ าทังหมด เช่น โรงพยาบาลโรงแรม เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก็มีใช้ระบบทํา
ความเย็นและระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิตต่างๆ เหมือนกัน [3]
การหมุนเวียนในระบบการทําความเย็น
การเกิดความเย็นในระบบเครื องทําความเย็นและเครื องปรับอากาศ เริ มจากการนําสารทํา
ความเย็นมาทําการอัดด้วยเครื องอัดสารทําความเย็น (Compressor) สารทําความเย็นจะถูกอัดออกมา
ในรู ปแบบแก๊สแรงดันสู งมีอุณหภูมิสูง ไหลตามท่อไปเข้าสู่ เครื องควบแน่น (Condenser) แก๊ส
แรงดันสู งมีอุณหภูมิสูง เมือไหลเข้ามาสู่ เครื องควบแน่นทีขดไปขดมา และถูกระบายความร้อนออก
ระหว่างทีไหลในเครื องควบแน่น สารทําความเย็นทีออกจากเครื องควบแน่น เมือถูกดึงความร้อน
ออกส่ วนหนึง ก็จะเปลียนสถานะเป็ น ของเหลว แต่ยงั คงมีแรงดันสู งมีอุณหภูมิสูง จากนันของเหลว
แรงดันสู งอุณหภูมิสูง ก็จะวิงตามท่อทางอัด ไปเข้าสู่ อุปกรณ์ควบคุมนํายา (Refrigerant Control)
เมือสารทําความเย็นทีเป็ นของเหลวแรงดันสู งอุณหภูมิสูง ผ่านเข้าอุปกรณ์ควบคุมนํายา จะถูกลด
แรงดันลง แล้วไหลเข้าไปยังคอยล์เย็น(Evaporator) ในจังหวะทีของเหลวแรงดันสู งอุณหภูมิสูง ถูก
ลดแรงดันลงอย่างรวดเร็ ว ก็จะเกิดการระเหยกลายเป็ นไอ การระเหยทีเกิดขึนในคอยล์เย็น จะดึงเอา
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ความร้อนรอบๆบริ เวณนัน มาช่วยให้การระเหยทําได้อย่างสมบูรณ์ เมือความร้อนในบริ เวณนัน ถูก
ดึงมาช่วยในการระเหยของสารทําความเย็น ทําให้อุณหภูมิในห้องเย็นลง สารทําความเย็นทีออกจาก
คอยล์เย็น จะอยูใ่ นรู ปแบบของแก็สแรงดันตําอุณหภูมิตาํ ไหลกลับสู่ ท่อทางดูดไปเข้า
คอมเพรสเซอร์ เพือทําการอัดเข้าสู่ ระบบต่อไป อีกทังความเย็นจากสารทําความเย็นทีดูดกลับมา
บางส่ วนยังนํามาช่วยระบายความร้อนให้กบั คอมเพรสเซอร์ ได้อีกด้วย

รู ปที 2.T ระบบการทําความเย็นเบืองต้น
2.2 อุปกรณ์ หลักภายในระบบทําความเย็น [2]
).).* คอมเพรสเซอร์ (compressor)
คอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญทีสุ ดของระบบการทําความเย็น ทําหน้าทีเพิมความดัน
ของสารทําความเย็นทีอยูใ่ นสถานะทีเป็ นก๊าซ โดยคอมเพรสเซอร์ จะดูดสารทําความเย็นทีเป็ นก๊าซ
ความดัน ตําและอุ ณ หภู มิ ต่ า งจากอี ว าพอเรเตอร์ ที ผ่ า นเข้า มาทางท่ อ ซั ก ชันเข้า ยัง ทางดู ด ของ
คอมเพรสเซอร์ และอัดก๊าซนี ให้มีความดันและอุณหภูมิทีสู งขึน ส่ งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์ โดยผ่าน
เข้าทางท่อบรรจุ เพือส่ งไปกลันตัวเป็ นของเหลวในคอนเดนเซอร์ ดว้ ยการระบายความร้อนออกจาก
สารความเย็นอีกทีหนึ ง จะเห็นได้ว่าคอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ ทีแบ่งความดันระบบระหว่างด้าน
ความดันสู งและความดันตําสารทําความเย็นจะถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์ จะมีสถานะเป็ นก๊าซ
ความดันตําและสารความเย็นทีอัดออกส่ งออกจากคอมเพรสเซอร์ จะมีสถานะเป็ นก๊าซทีมีความดัน
สู ง คอมเพรสเซอร์ ทีนิยมใช้กนั อยูใ่ นงานเครื องทําความเย็นมีอยู่ 5แบบดังนี
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คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ(Reciprocating Type)
คอมเพรสเซอร์ แบบลู กสู บ(Reciprocating Type) อาศัย การทํางานของเพลาข้อเหวียงขับ
ลู ก สู บ ให้เกิ ดการดู ดอัดมี ใ ช้ก ับ เครื องทํา ความเย็นขนาดเล็ ก ตํากว่า 1 แรงม้า จนถึ ง มี ข นาดใหญ่
มากกว่า 100 แรงม้า เป็ นแบบทีนิยมใช้มากทีสุ ดในปั จจุบนั
โครงสร้ างของคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบแบบลู กสู บที ใช้ก ันอย่างแพร่ หลาย
มาก จะเห็ นได้ว่าคอมเพรสเซอร์ ประกอบด้วยกระบอกสู บ, เพลาข้อเหวียง, ลู กสู บ , ก้านสู บ, ฝา
สู บ , ลินไอดีและไอเสี ย , ลินบริ การ, ล้อช่วยแรง , ซิ ลเพลาข้อเหวียง, ปะเก็น , และนํามันเครื องเย็น
คอมเพรสเซอร์ จะสร้างขึนโดยใช้วสั ดุทีทนทานเป็ นพิเศษโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์ เหมือนกัน
เครื องยนต์ แต่ก ระบอกสู บ และฝาสู บ ทําด้วยเหล็ กหล่ อหรื อเหล็ กเหนี ยวที มี ก รดสู ง ลู กสู บ ก็
เช่นเดียวกันใช้วสั ดุใกล้เคียงกัน อลูมิเนี ยมจะใช้วสั ดุใกล้เคียงกัน อลูมิเนี ยมจะใช้เป็ นบางส่ วนของ
คอมเพรสเซอร์ อย่างไรก็ตามอลูมิเนี ยมจะสึ กหรอง่ายกว่า เมือถูกกับสารทําความเย็นเครื องเย็น
ลําดับขันการทํางานของเครื องอัดแบบลูกสู บ
จากอุ ป กรณ์ ต่ า งที ต้ อ งเคลื อนที ในเครื องอัด เพื อให้ เ กิ ด กํ า ลั ง อัด ในมวลสารความ
เย็น ส่ ว นประกอบที สํ า คัญ เพื อให้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในตัว เครื องอัด เคลื อนที คื อ เครื องต้น
กําลัง เช่น มอเตอร์ ไฟฟ้ า หรื อเครื องยนต์ทีใช้นามั
ํ นเป็ นพลังงาน เป็ นต้น เครื องอัดแบบลูกสู บ
และแบบต่างๆทีใช้เครื องต้นกําลังขับเพลาข้อเหวียงเลือนลูกสู บให้ขึน–ลง จะมีลกั ษณะการทํางาน
ดัง นี ขณะลู ก สู บ ในเสื อสู บ เลื อนลงจะดู ด เอาไอสารความเย็นจากอี ว าปอเรเตอร์ ผ่า นวาล์ ว ดู ด
(SuctionValve) เข้าในเสื อสู บ จวบจนลู กสู บเลื อนลงตําสุ ดถึ งศูนย์ตายล่ าง ขณะนันแรงดันทีมี ใน
เสื อสู บจะเท่ากันแรงดันในท่อดูด (Suction line) ทําให้วาล์วดูด (flapper valve) ปิ ดทางไหลเข้า
ของสารความเย็น แสดงว่าในเสื อสู บมีไอสารความเย็นอยูเ่ ต็มเมือลูกสู บเลือนขึน ปริ มาตรในเสื อ
สู บลดลง ทําให้แรงดันเพิมขึน ดันให้วาล์วจ่าย (discharge valve) เปิ ดออกให้ไอสารความเย็นทีมี
ความดันสู งไหลออกไปสู่ คอนเดนเซอร์ การควบคุ มให้ลูกสู บเลื อนขึ น – ลงในเสื อสู บเพือสร้ า ง
แรงดันแตกต่างภายในระบบทําความเย็นนอกจากเพลาข้อเหวียง การเลื อนลู กสู บให้ขึน – ลง
สามารถใช้จานแบบศูนย์ (eccentric disk) หรื อจานเบียงแทน

รู ปที 2.2 คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ(Reciprocating compressor)
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คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw Type)
คอมเพรสเซอร์ แ บบสกรู (Screw Type) ทํา งานโดยอาศัย สกรู 2 ตัว คื อ สกรู ต ัว เมี ย
(Female Rotor) และสกรู ตวั ผู ้ (Male Rotor) โดยสกรู ตวั เมียจะอาศัยช่ องเกลี ยวเป็ นช่ องเก็บนํายา
ส่ ว นสกรู ต ัว ผู ้จ ะใช้ สั น เกลี ย วรี ดนํายาออกตามแกนของสกรู ท ังสอง และเนื องจากต้อ งใช้
นํามัน หล่ อ ลื นทํา หน้ า ที ป้ องกัน การรั วระหว่ า งช่ อ งว่ า งของเกลี ย วทังสองขณะทํา งานจึ ง มี
นํามันหล่ อ ลื นไหลไปกับ นํายาจํา นวนมาก ที ทางออกของคอมเพรสเซอร์ แบบสกรู จึง ต้อ งติ ด
อุปกรณ์แยกนํามัน (Oil Separator) ไว้ดว้ ยเสมอ

รู ปที 2.5 คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (screw compressors)
คอมเพรสเซอร์ แบบก้ นหอยหรือแบบสโครล์ (Scroll Type)
คอมเพรสเซอร์ แบบก้นหอยหรื อแบบสโครล์ (Scroll Type) เป็ นคอมเพรสเซอร์ แบบใหม่
ล่าสุ ดทีออกแบบมาใช้งานในระบบทําความเย็นแบบอัดไอ การทํางานจะประกอบไปด้วยชิ นส่ วน
สําคัญ 2 ส่ วน คือส่ วนทีมีลกั ษณะเป็ นก้นหอยอยูก่ บั ทีและส่ วนทีเคลือนที ซึ งจะเคลือนทีในลักษณะ
เยืองศูนย์ โดยไม่มีการเคลื อนทีในลักษณะหมุนรอบแกน (Not Rotate) โดยความดันจะเพิมจาก
ภายนอกและถู ก อัด มากสุ ด เมื ออยู่ที แกนกลาง ลัก ษณะเคลื อนไหวเที ย บได้ ก ับ พายุ ท อร์ น า
โด (Tornado) ปั จจุบนั นํามาใช้กบั ระบบปรับอากาศทีใช้ในทีพักอาศัย ในสํานักงาน รวมทังระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ เนื องจากการทํางานมีการเคลื อนไหวน้อย ไม่ตอ้ งใช้ลินทางดูด ทางส่ ง จึ ง
ทํางานได้เรี ยบและเงียบกว่า

รู ปที 2.7 คอมเพรสเซอร์ แบบสโกล์(Scroll compressors)
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2.2.2 คอนเดนเซอร์ ( Condenser )
คอนเดนเซอร์ หรื ออุปกรณ์ ควบแน่ นเป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญอีกอย่างหนึ งของระบบทําความ
เย็นทําหน้าทีระบายความร้ อนในสถานะก๊าซที มีความดันสู งและอุณหภูมิสูงทีถูกอัดตัวส่ งมาจาก
คอมเพรสเซอร์ เพือให้กลันตัวเป็ นนําเหลวในคอนเดนเซอร์ ดว้ ยการระเหยความร้อนออกแต่ยงั คงมี
ความดันและอุณหภูมิสูงอยูเ่ ช่นเดิม คอนเดนเซอร์ แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือการจําแนกตามวิธี
ระบายความร้อน แบ่งคอนเดนเซอร์ ออกเป็ น 2ชนิดคือ
การระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (Air Cooled Condenser)
คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนีจะใช้อากาศเป็ นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากนํายาเพือให้
นํายาในสถานะก๊ า ซกลันตัว เป็ นของเหลว ตามปกติ แล้วคอนเดนเซอร์ ช นิ ดนี มัก จะทํา ด้วยท่ อ
ทองแดงหรื อท่อเหล็กมีครี บเป็ นตัวช่วยเพิมพืนทีผิวในการระบายความร้อนออกจากนํายา ภายใน
คอนเดนเซอร์ แบ่งออกได้เป็ น
- แบบใช้อากาศหมุนเวียน อากาศโดยรอบคอนเดนเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศปกติจึง
ลอยตัว สู ง ขึ นส่ ว นอากาศที เย็น กว่ า จะไหลเข้า มาแทนที จึ ง ระบายความร้ อ นออกจากผิ ว ของ
คอนเดนเซอร์
- แบบมีพดั ลมช่ วยคอนเดนเซอร์ ชนิ ดนี จะใช้พดั ลมหรื อโบลเวอร์ ช่วยในการเพิมปริ มาณ
ลมทีผ่านผิวของคอนเดนเซอร์ จึงช่วยลดขนาดรู ปร่ างของคอนเดนเซอร์ ลงได้มากขึน

รู ปที 2.h คอนเดนเซอร์ ทีใช้อากาศเป็ นตัวกลางในการระบายความร้อน
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การระบายความร้ อนด้ วยนําJ (Water Cooled Condenser)
คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนีจะใช้นาเป็
ํ นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากนํายาเพือให้น้า
ยากลันตัวเป็ นนํายาเหลวและก็เช่ นเดี ยวกันคอนเดนเซอร์ ทงสองชนิ
ั
ดนี จะรับความร้ อนทีถูกคาย
ออกจากนํายาในสถานะก๊าซเพือการกลันตัวเป็ นนํายาเหลว ทาให้อุณหภูมิของอากาศหรื อนําทีใช้
เป็ นตัวกลางมีอุณหภูมิสูงขึน

รู ปที 2.i คอนเดนเซอร์ ทีใช้นาเป็
ํ นตัวกลางในการระบายความร้อน
).).L เครืองระเหย (Evaporator )
เครื องระเหย เป็ นอุ ปกรณ์ ทีสําคัญอี กอย่างหนึ งของระบบทําความเย็นทําหน้า ที ดู ดปรั บ
ปริ มาณความร้อนจากในบริ เวณหรื อในเนือทีทีต้องการทําความเย็น ขณะทีสารทําความเย็นภายใน
ระบบนีเดือดจะเปลียนสถานะเป็ นก๊าซก็จะดูดรับปริ มาณความร้อนผ่านผิวท่อทางเดินสารความเย็น
เข้าไปยังสารความเย็นในระบบ ทําให้อุณหภูมิโดยรอบคอยล์เย็นลดลง เครื องระเหย โดยทัวไปแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
เครืองระเหยชนิดท่ อและครีบ (Finned-Tube Evaporator)
มีโครงสร้างและหลักการทางานเหมือนกันกับคอนเดนเซอร์ คือมีท่อและครี บอะลูมิเนี ยม
บางเป็ นโครงสร้างหลักทําหน้าทีเป็ นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (Heat Exchanger) แต่ทาํ งานใน
ลักษณะตรงข้ามกัน คือคอนเดนเซอร์ ทาํ หน้าทีระบายความร้ อนให้กบั อากาศ แต่เครื องระเหยดู ด
ความร้อนจากอากาศทีผ่าน

รู ปที 2.l เครื องระเหยชนิ ดท่อและครี บ
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เครืองระเหยชนิดเปลือกและท่ อ (Shell and Tube Evaporator)
มีโครงสร้างและหลักการทํางานเหมือนกับทีใช้เป็ นคอนเดนเซอร์ นิยมใช้กบั ระบบปรับ
อากาศแบบใช้นาเย็
ํ น โดยเรี ยกเครื องระเหย ชนิดนีว่า ชิลเลอร์ (Chiller) ซึ งมีทงที
ั เป็ นชิลเลอร์ แบบ
แห้งและแบบเปี ยก

รู ปที 2.m เครื องระเหยชนิ ดเปลือกและท่อ
).).W อุปกรณ์ ลดแรงดัน (Expansion Valve )
อุปกรณ์ ลดแรงดัน เป็ นอุปกรณ์ลินควบคุมอัตราการไหลของสารทําความเย็นทีไหลไปยัง
เครื องระเหย มาก หรื อ น้อย ตามต้องการซึ งจะควบคุมโดยการรับสัญญาณอุณหภูมิทีท่อทางออก
ของเครื อง
- อุปกรณ์ลดแรงดันแบบทํางานโดยใช้ความดันภายในเครื องระเหย (Internal Equalizing)
- อุ ป กรณ์ ล ดแรงดัน แบบทํา งานโดยใช้ ค วามดัน ภายนอกเครื องระเหย (External
Equalizing)

รู ปที 2.q อุปกรณ์ลดแรงดัน (Expansion Valve )
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).L อุปกรณ์ ช่วยภายในระบบทําความเย็น
2.L.1 ดรายเออร์ (Dryer) ทําหน้าทีดูดซับความชืนจากสารทําความเย็นและกรองสิ งสกปรก
มีทงขนาดใหญ่
ั
จนไปถึงขนาดใหญ่ การเลือกใช้ตอ้ งคํานึงถึงชนิดของนํายาขนาดเครื องทําความเย็น
ขนาดท่อนํายา

รู ปที 2.Tr ดรายเออร์

2.L.2 แอคคิ ว มู เ ลเตอร์ (Accumulator) อุ ป กรณ์ แ ยกนํายาเหลวหรื อ แอคคิ ว มู เลเตอร์
(Accumulator)ติ ดตังระหว่า งเครื องระเหยและคอมเพรสเซอร์ ทํา หน้า ที ป้ องกันของเหลวเข้า สู่
คอมเพรสเซอร์ โดยนํายาทียังเดือดไม่หมดจากเครื องระเหยจะตกลงสู่ ดา้ นล่างคอมเพรสเซอร์ จะดูด
เฉพาะนํายาทีเป็ นไอจากด้านบน

รู ปที 2.TT อุปกรณ์แยกนํายาเหลว(Accumulator)
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2.3.3 ถังพักสารทําความเย็นเหลว(Receiver tank) ถังพักสารทําความเย็นเหลวหรื อรี ซีฟ
เวอร์ (Receiver tank)ติ ดตังที ทางออกคอนเดนเซอร์ ท าํ หน้า ที รั บ นํายาเหลวที ควบแน่ นจาก
คอนเดนเซอร์ เพือส่ งสารทําความเย็นเหลวไปยังเครื องระเหยได้ต่อเนื องสมําเสมอใช้ในเครื องทํา
ความเย็นขนาดใหญ่

รู ปที 2.T2 ถังพักสารทําความเย็นเหลว(Receiver tank)
2.3.4 อุปกรณ์ แยกนํJามันหล่ อลืน(Oil separator) ติดตังทีทางออกคอมเพรสเซอร์ ทาํ หน้าที
แยกนํามันหล่อลืนทีปนออกมากับไอนํายาให้กลับไปอ่างนํามันหล่อลืนในคอมเพรสเซอร์ ไอนํายาที
ถูกแยกออกจึงถูกส่ งไปเข้าคอนเดนเซอร์ ต่อไป

รู ปที 2.T5 อุปกรณ์แยกนํามันหล่อลืน(Oil separator)
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2.3.5 สวิทซ์ ควบคุมความดัน(Pressure Switch) ทําหน้าทีในการตัดและต่อวงจรไฟฟ้ าให้
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ทํางานและหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยความดันของนํายาด้านความ
ดันสู งและด้านความดันตําของคอมเพรสเซอร์

รู ปที 2.T7 สวิทซ์ควบคุมความดัน(Pressure Switch)
2.4 ชนิดของเครืองปรับอากาศ [4]
2.4.1 เครืองปรับอากาศแบบเคลือนที Portable Air (Movable type)
แอร์ เคลือนที หรื อ Portable Air (Movable type)เป็ นหนึ งในแอร์ ชนิ ดต่างๆและเป็ นแอร์ ที
ไม่ตอ้ งทําการติดตั;ง และสามารถเข็นแอร์ เคลื อนทีนี;ไปใช้ได้ทุกพื;นที สามารถเสี ยบปลักC ใช้ได้เลย
พกพาสะดวก แอร์ เคลื อนที หรื อ Portable Air มีขายมากมายในตลาดตอนนี; เนื องจาก มีความ
ต้องการสู ง ด้วยความทีแอร์ เคลือนที หรื อ Portable Air มีความสะดวกสะบายในการใช้งาน และไม่
ต้องติดตั;ง

รู ปที 2.Th เครื องปรับอากาศแบบเคลือนที Portable Air (Movable type)
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2.4.2 เครืองปรับอากาศแบบหน้ าต่ าง(Window)
เครื องปรับอากาศแบบหน้าต่างจะรวมอุปกรณ์ ทง4อย่
ั างเข้าไว้ในตัวเดี ยวกันการติดตังจึ ง
ต้องติดตังโดยให้ดา้ นหนึงอยูใ่ นห้องส่ วนอีกด้านอยูภ่ ายนอกเพือทําหน้าทีระบายความร้อน
ฉะนันในการติดตังจึงต้องติดตังบริ เวณช่ องหน้าต่างหรื อเจาะช่ องทีผนังด้านทีแข็งแรงใน
กรณี ที เป็ นบ้ า นไม้ ก็ อ าจมี เ สี ยงดัง ข้อ ดี ข องเครื องปรั บ อากาศประเภทนี คื อ ประหยัด เนื อที
ความสามารถในการทําความเย็นจะสู ง

รู ปที 2.Ti เครื องปรับอากาศแบบหน้าต่าง(Window)
2.4.3 เครืองปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Spilt Type)
เครื องปรับอากาศแบบแยกส่ วนจะแยกเป็ น2ส่ วนคือส่ วนทีทําความเย็นเรี ยกว่าแฟนคอยล์ยู
นิต(FanCoilUnit)จะเป็ นส่ วนทีอยูภ่ ายในห้องซึ งภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์
(EvaporatorCoil)และอุปกรณ์ลดแรงดันอีกส่ วนหนึงคือคอนเด็นซิงยูนิต(CondensingUnit) จะตังอยู่
ภายนอกประกอบด้วยคอนเดนเซอร์ คอยล์(Condensor Coil) และคอมเพรสเซอร์ (Compressor)ทัง
สองส่ วนนีจะต่อถึงกันโดยระบบท่อนํายา

รู ปที 2.Tl เครื องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Spilt Type)
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2.4.4 เครืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) [1]
หลักการทํางานเครื องทํานําเย็น (Chiller) ถือว่าเป็ นหัวใจของระบบปรับอากาศประเภทนี
ในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบใช้เครื องทํานําเย็นนี เครื องทํานําเย็นจะทําหน้าทีควบคุม
อุณหภูมิของนําทีเข้าและออกจากเครื องระเหย (Evaporator) ให้ได้ 12oC และ7oC โดยมีอตั ราการ
ไหลของนําเย็นตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ ลิตอยูท่ ี 2.4 แกลลอนต่อนาทีต่อตันความเย็น
ภายในประกอบไปด้วยระบบทํานําเย็นโดยมีวฏั จักรการทําความเย็น สําหรับเครื องทํานําเย็นทีใช้
งานมีให้เลือกหลายประเภทซึ งมีขอ้ ดีและข้อเสี ยของแต่ละประเภทแตกต่างกันตามลักษณะการใช้
งาน หากแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนทีเครื องควบแน่น (Condenser) สามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทคือ
*.ระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) โดยปกติขนาดการทําความเย็นไม่
เกิ น 500 ตัน เหมาะสําหรับพืนที ปรั บอากาศที มีขอ้ จํากัดของพืนที ติ ดตัง หรื อระบบนํา สําหรั บ
ระบายความร้ อน ประสิ ท ธิ ภาพสํา หรั บ เครื องทํา นําเย็นชนิ ดระบายความร้ อนด้วยอากาศจะอยู่
ระหว่าง 1.4 -1.6 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น

รู ปที 2.Tm ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)
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ระบายความร้อนด้วยนํา (Water Cooled Water Chiller)ใช้สาํ หรับระบบทีต้องการขนาด
การทําความเย็นมาก ประสิ ทธิ ภาพสําหรับเครื องทํานําเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยนําดีกว่าระบาย
ความร้อนด้วยอากาศโดยจะอยูร่ ะหว่าง 0.62-0.75 กิโลวัตต์ต่อตัน อย่างไรก็ตามเครื องทํานําเย็น
ชนิดระบายความร้อนด้วยนําต้องมีการลงทุนทีสู งกว่าเนืองจากต้องมีการติดตังหอระบายความร้อน
(Cooling Tower) เครื องสู บนําระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุ ง
คุณภาพนําให้เหมาะสมเพือป้ องกันการสึ กกร่ อนและตะกรันในระบบท่อและเครื องแลกเปลียน
ความร้อนอันเป็ นสาเหตุทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพเครื องทํานําเย็นตําลง

รู ปที 2.Tq ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยนํา (Water Cooled Water Chiller)

