ระบบทําความเย็น

บทที่ 8 : ระบบทําความเย็น
(COOLING SYSTEM)
ความเย็นเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับงานในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาก
เพราะชวยรักษา
เสถียรภาพของชีววัตถุ เอนไซม สารเคมี แวคซีน จุลชีพ ตลอดจนใชรวมในการแยกสารชนิดตาง ๆ
ออกจากกัน ระบบทําความเย็นอาจติดตั้งอยูในตูเย็น(refrigerator) ตูแชแข็ง(freezer) ตูดูดความชื้น
(dehumidfier) ตูเก็บเลือดในธนาคารเลือด(blood bank refrigerator) เครื่องปรับอากาศ เครื่องหมุน
เหวีย่ งความเร็วสูง ออสโมมิเตอร(osmometer) เครื่องทําใหแหงที่อณ
ุ หภูมิต่ํา(freez dryer) ฯลฯ.
ถึงแมวาระบบทําความเย็นจะพบอยูใ นเครือ่ งมือชนิดตาง ๆ มากมาย(รูปที่ 8.1)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รูปที่ 8.1 ตัวอยางเครื่องมือที่ใชระบบทําความเย็น ตูแชแข็ง(ก) ตูเย็น(ข) ตูทําน้าํ แข็ง(ค)
ตูแชแข็งอุณหภูมติ า่ํ (ง) และอางควบคุมความเย็น(จ)
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แตหลักการทําความเย็นจะเหมือนกัน จะแตกตางกันบางเฉพาะรูปราง วิธีการใชงาน และที่ตั้งของ
อุปกรณตาง ๆ ในระบบทําความเย็น ในทีน่ ี้จะยกเอาตูเ ย็นเปนเครื่องมือตนแบบในการศึกษาระบบทํา
ความเย็น เนื่องจากเปนเครื่องทําความเย็นที่พบไดในหองปฏิบัติการเกือบทุกแหง

หลักการทําความเย็น
การทําความเย็นไมใชเปนการสรางความเย็นขึ้นมาหักลางความรอนที่มอี ยู แตเปนการทําให
ความรอนที่มอี ยูถูกถายเทออกไป เปนผลใหเกิดความเย็นขึ้นมาแทนที่ เครื่องอัด(compressor) ทํา
หนาที่อัดแกสของสารทําความเย็น(refrigerant) ใหเปนของเหลวในคอนเดนเซอร(condenser) หรือ
คอยลรอน และสงผานหลอดรูเล็ก(capillary tube) ไปยังทอที่โตกวาในเครื่องระเหย(evaporator) หรือ
คอยลเย็น ทําใหความดันของของเหลวลดลงจนเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ ซึ่งความรอนแฝงของการ
กลายเห็นไอ (latent heat of vaporization) ของสารทําความเย็นไดรับมาจากวัตถุตาง ๆ ที่อยูใกลเครือ่ ง
ระเหย โดยวิธีการนําความรอน การพาความรอน หรือการแผรังสีความรอน หลังจากนั้นแกสความ
ดันต่ําของสารทําความเย็นจะถูกดูดโดยเครื่องอัดและอัดออกไปยังเครือ่ งควบแนน เพื่อใหความรอน
ที่ไดรับมาถูกถายเทออกไป หลังจากนั้นสารทําความเย็นจะเขาไปรับความรอนที่เครื่องระเหยใหมอีก
เปนวงรอบการทํางานดังนี้เรือ่ ย ๆ ไป (รูปที่ 8.2)
ในกรณีที่ทาํ ใหวัตถุเย็นต่ํากวาจุดเยือกแข็งของวัตถุ ปริมาณความรอนที่ตองพาออกไปคือ
ความรอนจากผลรวมของความรอนเหนือจุดเยือกแข็งของวัตถุ(sensible heat above freezing, Q1)
ความรอนแฝงของการแข็งตัว(latent heat of freezing, Q2) และความรอนต่ํากวาจุดเยือกแข็ง(sensible
heat below freezing, Q3) (sensible heat หมายถึงความรอนที่ทําใหวตั ถุเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยไม
เปลี่ยนสถานะ สวน latent heat หมายถึงความรอนที่ทําใหวตั ถุเปลี่ยนสถานะโดยไมเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ) ความรอนเหลานี้สามารถคํานวณไดจากสูตร

โดย

Q1 = WC (T1-T2)
Q 2 = Wh
Q3 = WCi (T2-T3)
W = น้ําหนักของวัตถุ (ปอนด)
C = ความรอนจําเพาะเหนือจุดเยือกแข็ง (บีทียู/ปอนด/ 0ฟ.)
Ci = ความรอนจําเพาะใตจดุ เยือกแข็ง (บีทียู/ปอนด/ 0ฟ.)
h = ความรอนแฝงของการหลอมเหลว (บีทียู/ปอนด/ 0ฟ.)
T1 = อุณหภูมิเริ่มแรกของวัตถุ (0ฟ.)
T2 = จุดเยือกแข็งของวัตถุ (0ฟ.)
T3 = อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งที่ตองการ ( 0ฟ.)
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ในกรณีที่ทําใหวัตถุเย็นลงแตไมถึงจุดเยือกแข็งของวัตถุ สามารถคํานวณคาของความรอนที่
ตองพาออกไปไดจากคาของ Q1 ดวยการแทนคา T2 ดวยอุณหภูมิสุดทายที่ตองการทําใหเย็นลง
ในทางปฏิบัตยิ ังมีความรอนจากแหลงอื่น ๆ อีก ที่เครื่องระเหยตองพาออกไป ตัวอยางเชน ความรอน
จากหลอดไฟฟาภายในตูเย็น ความรอนจากคนซึ่งเปดตูเย็น ความรอนจากอากาศภายนอกที่รั่วไหล
เขาไป ฯลฯ. ซึ่งผูผลิตและผูใชควรใหความสําคัญตอความรอนจากแหลงอื่น ๆ เหลานี้ดวย

รูปที่ 8.2 แผนผังการทํางานของระบบทําความเย็น

องคประกอบและคุณสมบัติ
ตูเย็นและตูแชแข็งอาจแบงองคประกอบเปนสองสวนใหญ ๆ สวนแรกเปนตัวตู( body) ซึ่งใช
เปนที่เก็บวัตถุและติดตั้งอุปกรณตาง ๆ สวนที่สองเปนระบบทําความเย็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่
8.3 และรูปที่ 8.4)
1. สารทําความเย็น เปนสารที่สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหวางของเหลวและแกสไดงาย
อาศัยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเปนแกสเพื่อดูดความรอน
และคายความรอนเมือ่ เปลี่ยน
สถานะจากแกสเปนของเหลว สารทําความเย็นที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีเสถียรภาพดีสามารถใชได
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รูปที่ 8.3 การเชื่อมตอของทออุปกรณตาง ๆ ของระบบทําความเย็น
นานโดยประสิทธิภาพไมลดลง มีราคาถูก พาความรอนไดมาก ไมตดิ ไฟ ไมระเบิด ไมทําปฏิกิริยา
กับน้ํามันหลอลื่น ไมทําปฏิกิริยากับน้ํา มีปริมาตรของแกสตอหนวยน้ําหนักนอย(สามารถใชเครื่อง
อัดขนาดเล็กได) ใชแรงอัดใหเปนของเหลวต่ํา(ชวยประหยัดไฟฟาที่เลีย้ งเครื่องอัด) ในอดีตนิยมใช
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รูปที่ 8.4 แผนผังการเดินทอระบบทําความเย็นของตูแชแข็งแบบแนวตั้ง (ก)
และแบบแนวนอน (ข)
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แกสแอมโมเนีย(NH3) แกสคารบอนไดออกไซด(CO2) และแกสซัลเฟอรไดออกไซด(SO2)
แต
เนื่องจากมีพิษมาก จึงหันมาใชสารประเภท ฮาโลคารบอน(halocarbon) และฟลูออโรคารบอน
(fluorocarbon) มาตั้งแตป ค.ศ.1920 เพราะมีความปลอดภัย ไมระเบิด ไมติดไฟ และมีประสิทธิภาพ
ในการพารอนไดดี สารดังกลาวไดจากการแทนที่อะตอมไฮโดรเจนของมีเทน(CH4) อีเทน(C2H6) ดวย
อะตอมของ F, Cl หรือ Br ทําใหไดสารทําความเย็นชนิดตาง ๆ ดังตารางที่ 8.1 สารฟลูออโรคารบอน
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบนั ไดแก R 12 , R 22 และ R 502
ตารางที่ 8.1 คุณสมบัตขิ องสารทําความเย็นชนิดตาง ๆ
รหัสตาม
มาตรฐาน
ชื่อทางเคมี
สูตรเคมี
ASRE
R 10
Carbontetrachloride
CCl4
R 11
Trichloromonofluoromethane
CCl3F
R 12
Dichlorodifluoromethane
CCl2F2
R 13
Monochlorotrifluoromethane
CClF3
R 20
Chloroform
CHCl3
R 21
Dichloromonofluoromethane
CHCl2F
R 22
Monochlorodifluoromethane
CHClF2
R 23
Trifluoromethane
CHF3
R 30
Methylenedichloride
CH2Cl2
R 40
Methylenechloride
CH3Cl
R 41
Methylfluoride
CH3F
R 50
Methane
CH4
R 110
Hexachloroethane
CCl3CCl3
R 113
Trichlorotrifluoroethane
CCl2FCClF2
R 114
Dichlorotetrafluoroethane
CClF2CClF2
R 120
Pentachloroethane
CHCl2CCl3
R 140a
Trichloroethane
CH3CCl3
R 152a
Difluoroethane
CH3CHF2
R 170
Ethane
CH3CH3
ASRE = The American Society of Refrigerating Engineers
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น้ําหนัก
โมเลกุล
153.8
137.4
120.9
104.5
119.4
102.9
86.5
70.0
84.9
50.5
34.0
16.0
236.8
187.4
170.9
202.3
133.4
66.0
30.0

จุดเดือด
(0ฟ.)
170.2
74.8
-21.6
-114.6
142.0
48.1
-41.4
-119.9
105.2
-10.8
-109.0
-259.0
365.0
117.6
38.4
324.0
165.0
-12.4
-127.5
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โดยทั่วไปสารฟลูออโรคารบอนมีน้ําละลายปนอยูเล็กนอย (การละลายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น) ซึ่งไมเปนอันตรายตอระบบทําความเย็น แตถา มีน้ําปนอยูใ นปริมาณมากขึ้น สารฟลูออโร
คารบอนจะสลายตัวกลายเปนกรด(HCl, HF) กัดกรอนโลหะในสวนตาง ๆ ของเครื่องอัด ตัวอยางเชน
ผนังลูกสูบ ลิ้น(valve) ลูกปน ฯลฯ. กรดยังทําใหน้ํามันหลอลื่นภายในเครื่องอัดเสื่อมสภาพเร็วขึน้ ใน
กรณีที่มีน้ําปนอยูในสารทําความเย็นมากขึน้ ไปอีก น้ําอาจกอใหเกิดสนิมในสวนตาง ๆ ของเครื่องอัด
โดยเฉพาะเมื่อไมไดใชงาน และเกิดน้ําแข็งอุดตันทอของเครื่องระเหยในขณะใชงาน ทําใหสารทํา
ความเย็นไมสามารถไหลได
ขณะใชงานเครื่องอัดจะเกิดความรอนมาก ทําใหน้ํามันหลอลื่นระเหยกลายเปนไอผสมกับ
แกสทําความเย็น ซึ่งปกติจะทําปฏิกิริยาเคมีกันไดเล็กนอย ยกเวนในกรณีที่มีสิ่งสกปรก หรือมีนา้ํ เจือ
ปนการทําปฏิกิริยาเคมีจะมีมากขึ้น นอกจากนี้คณ
ุ สมบัติในการรวมตัวกับน้ํามัน (oil miscibility) ของ
สารทําความเย็นอาจพบไดในลักษณะตาง ๆ กันคือ ชนิดที่รวมกับน้าํ มันไดที่ทุกอุณหภูมิ ชนิดทีร่ วม
กับน้ํามันเฉพาะในเครื่องควบแนนแตแยกตัวในเครื่องระเหย และชนิดที่ไมรวมตัวกับน้ํามันในทุก ๆ
อุณหภูมิ การรวมตัวของแกสทําความเย็นกับไอน้ํามันหลอลื่นทําใหนา้ํ มันหลอลื่นถูกเจือจางลง เปน
ผลใหความหนืดลดลง และทําใหน้ํามันหลอลื่นถูกพาไปเคลือบที่ผนังดานในของทอในเครื่องระเหย
และเครื่องอัด ทําใหประสิทธิภาพในการถายเทความรอนลดลง ซึ่งแกไขไดโดยติดตัวแยกน้ํามัน (oil
separator) เพิม่ เติม และเพิ่มการระบายความรอนใหกับเครื่องอัด
สารฟลูออโรคารบอนแตละชนิดมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปเหมือนกัน กลาวคือ ไมมีสี ไมสีกลิ่น
ไมติดไฟ แตอาจเปนอันตรายตอชีวิต ซึ่งในระยะหลังไดเริ่มใชสารอื่นแทนสารฟลูออโรคารบอน
ตัวอยางเชน R-600 a หรือ isobutane ซึ่งนอกจากจะมีอันตรายนอยกวาแลวยังชวยลดมลภาวะไดอีก
ดวย สําหรับสารฟลูออโรคารบอนแตละชนิดมีคุณสมบัติและการใชงานแตกตางกันดังนี้
1.1 R 12 เปนสารทําความเย็นที่นยิ มใชมากที่สุด สามารถใชทําความเย็นต่ําจนถึงเย็นจัด
(-11 0ฟ.) เมื่อใชเครื่องอัดหลายตัว(multistage compressor) สามารถพาความรอนไดประมาณ 50 บีที
ยู/ปอนด เนื่องจากมีปริมาตรจําเพาะ(specific volume) ต่ํา (1.46 ลบฟ./ปอนด) จึงสามารถใชเครื่องอัด
ที่มีขนาดเล็กลง ทําใหประหยัดกระแสไฟฟา แตมีขอเสียตรงที่รวมกับน้ํามันไดดใี นทุก ๆ อุณหภูมิ
จึงอาจกอใหเกิดปญหาการเจือจางน้ํามันหลอลื่น และลดประสิทธิภาพการถายเทความรอนของเครื่อง
ระเหยและเครือ่ งควบแนน
1.2 R 1 เปนสารทําความเย็นที่เหมาะสําหรับการทําอุณหภูมิต่ํามาก(ultra low temperature)
โดยใชรว มกับสารทําความเย็นชนิดอื่นในระบบทําความเย็นที่ใชเครื่องอัดหลายตัว สามารถทําความ
เย็นไดถึง –150 0ฟ. เนือ่ งจากมีความดันใชงานทีเ่ ครื่องระเหยและเครื่องควบแนนปานกลาง จึง
สามารถใชไดดีกับเครื่องอัดทุกชนิด R 13 ไมรวมตัวกับน้ํามันจึงไมกอปญหาเรื่องการเจือจาง
น้ํามันหลอลื่นของเครื่องอัด
1.3 R 22 เปนสารทําความเย็นที่ใชในตูแ ชแข็งที่ใชงานทั่ว ๆ ไป สามารถทําใหอุณหภูมิ
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ต่ําไดถึง –125 0ฟ. สามารถพาความรอนไดประมาณ 70 บีทียู/ปอนด และเนื่องจากมีปริมาตรตอ
น้ําหนักนอย (1.24 ลบฟ./ปอนด) จึงถูกนําไปใชในเครื่องปรับอากาศที่ตองใชเครื่องอัดขนาดเล็ก (เล็ก
กวา R 12 ประมาณรอยละ 60) ขณะใชงาน R 22 ตองใชความดันที่เครื่องระเหย และเครื่องควบแนน
สูงกวา R 12 ถึง 1.5-2 เทา ทําใหความรอนของแกสทําความเย็นที่ออกมาจากเครื่องอัดมีอุณหภูมสิ ูง
ถึง 128 0ฟ. (R 12 = 101 0ฟ.) ทําใหเครือ่ งอัดที่ใช R 22 มีอุณหภูมิสงู มาก R 22 รวมกับน้ํามันไดดี
แตแยกตัวออกจากกันที่เครื่องระเหย ทําใหน้ํามันหลอลื่นไหลกับสูเครื่องอัดไดยากขึ้น ดังนั้นจึงควร
ติดตั้งตัวแยกน้ํามันเพิ่มในระบบดวย
1.4 R 500 เปนสารทําความเย็นที่เกิดจากการผสม R 12 รอยละ 73.8 กับ R 152a รอยละ
26.2 โดยน้ําหนัก ไดสารผสม (azeotropic mixture) ที่มีจุดเดือด -28 0ฟ. สามารถพาความรอนได
60.6 บีทียู/ปอนด ความดันในการใชงานที่เครื่องระเหยและเครื่องควบแนนมีคาประมาณ 16.4 และ
112.9 ปอนด/ตารางนิ้ว ตามลําดับ นิยมใชแทน R 12 ในเครื่องอัดทีใ่ ชกระแสไฟฟา 60 เฮิรตซ แต
นําไปใชกับกระแสไฟฟาสลับ 50 เฮิรตซ จะสิ้นเปลืองพลังงานและใหความเย็นเทาเดิม เพราะการ
บรรจุ R 22 แทน R 12 ในเครื่องอัดอันเดิมทําใหบรรจุ R 22 ไดเพิม่ ขึ้นประมาณรอยละ 18 ทําให
ชดเชยความเร็วมอเตอรของเครื่องอัดที่ลดลงประมาณรอยละ 18 เมื่อนําไปใชกบั กระแสไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวา
1.5 R 502 เปนสารทําความเย็นที่ไดจากการผสม R 22รอยละ 51.2 และ R 115 รอยละ
48.8 โดยน้ําหนัก ไดสารผสมที่มีจุดเดือด –49.8 0ฟ. รวมตัวกับน้ํามันหลอลื่นไดเล็กนอย นิยมใชใน
ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ํา มีขอดีกวา R 22 ตรงที่อุณหภูมิของแกสทําความเย็นที่ออกจากเครื่องอัดต่ํากวา
(99 0ฟ.) ทําใหเครื่องอัดไมรอนจัดขณะใชงาน
1.6 R 503 เกิดขึ้นโดยการผสม R 23 รอยละ 40.1 และ R 13 รอยละ 59.9 โดยน้าํ หนักมี
จุดเดือดที่ –127.6 0ฟ. โดยใชรวมกับ R12, R 22 หรือ R 502 เนื่องจากสามารถใช R 503 นอยกวา R
13 ประมาณรอยละ 36 ในการทําใหเกิดความเย็นเทากัน จึงสามารถใชเครื่องอัดที่มีขนาดเล็กลงได
2. เครื่องอัด มีหนาที่หลัก 2 ประการ คือทําหนาที่ขับดันสารทําความเย็นใหไหลเวียนไปใน
ทอตาง ๆ ในระบบทําความเย็น และสรางแรงดันตอแกสทําความเย็นที่ออกมาจากเครื่องอัดทําใหมี
อุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเปนของเหลว ในปจจุบันนิยมใชเครื่องอัดแบบปด (hermetrically sealed type)
มากกวาแบบเปดเพราะมีขนาดเล็กกวา และสะดวกในการติดตั้งใชงาน เครื่องอัดแบบปดแบงออกได
เปน 2 ชนิด คือ
2.1 แบบลูกสูบ(reciprocating type) มีหลักการทํางานคลายเครื่องสูบน้ําทั่ว ๆ ไป
กลาวคือ มีมอเตอรไฟฟาหมุนแกนขอเหวี่ยง(crank shaft) ซึ่งมีกานลูกสูบติดอยู เมือ่ แกนขอเหวีย่ ง
หมุนทําใหลูกสูบ(piston) เคลื่อนที่ขึ้นลงในกระบอกสูบ ดานบนกระบอกสูบมีลิ้นไหลทางเดียว(one
way valve) อยู 2 ชนิด ชนิดแรกเปนลิน้ ไหลเขา (intake valve) สวนอีกชนิดหนึง่ เปนลิ้นไหลออก
(exhaust valve) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่สูศูนยตายลางลิ้นไหลเขาจะเปดสวนลิ้นไหลออกจะปด แตเมือ่
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ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นมาสูศูนยตายบนลิ้นไหลเขาจะปด สวนลิ้นไหลออกจะเปด(รูปที่ 8.5 ก) การทํางาน
เปนวงรอบนีท้ ําใหสารทําความเย็นถูกอัดไปในทออยางตอเนื่องตลอดเวลา การหลอลื่นใชความดัน
ดันน้ํามันจากกนอางเก็บน้ํามันขึ้นไปหลอลื่นสวนที่เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ รวมกับการวิดสาดของ
เพลาลูกเบี้ยวเพื่อใหน้ํามันหลอลื่นผนังกระบอกสูบ เครื่องอัดชนิดนีม้ ีองคประกอบมากทําใหมขี นาด
คอนขางใหญ นอกจากนี้ยังมีความเสียดทานการเคลื่อนไหวมากทําใหสูญเสียพลังงานบางสวนไป
เพื่อเอาชนะความเสียดทานเหลานี้ เปนผลใหใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานในการหมุนมอเตอรมาก
ขึ้น เครื่องอัดแบบลูกสูบไมสามารถใชความเร็วรอบสูงมากได เพราะขีดจํากัดของโครงสรางที่เปน
ลูกสูบ จึงหมุนดวยความเร็วในชวง 500-1,750 รอบตอนาที แตเครื่องอัดชนิดนี้มีขอ ดีที่สามารถบรรจุ
สารทําความเย็นไดมากกวา
2.2 แบบโรตารี(rotary type) ทํางานโดยการใหลูกกลิ้งเหล็ก(roller) ซึ่งติดอยูบนแกน
หมุนของมอเตอรแบบเยื้องศูนยกลาง(eccentric) หมุนชิดไปตามผนังของกระบอกสูบซึ่งเปนวงกลม
เมื่อประกอบกับการยืดหดของใบมีด(blade) จะทําใหเกิดเปนวงรอบของการดูด การอัด และปลอย
แกสทําความเย็น(รูปที่ 8.5 ข) เครื่องอัดชนิดนี้มีขนาดเล็กเนื่องจากมีองคประกอบงาย ๆ นอยชิ้น
ประหยัดพลังงานในการหมุนมอเตอรเพราะมีแรงเสียดทานนอยกวาแบบลูกสูบ และมีความเร็วรอบ
ในการหมุนสูง สามารถสรางแรงดูดไดมากกวาเครื่องอัดแบบลูกสูบ
การใชงานโดยทั่วไปทีต่ องการอุณหภูมิไมต่ํากวา –400 0ฟ. นิยมใชเครื่องอัดเพียงตัวเดียว
(single stage system) ถาตองการอุณหภูมติ ่ํากวานี้ ควรใชเครื่องอัดมากกวา 1 ตัว เพื่อปองกันแกสที่
ถูกอัดออกจากเครื่องอัดมีอุณหภูมิสูงเกิน ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นลดลง และ
กอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องอัด
ถาตองการทําความเย็นต่ํากวา –400 0ฟ. ควรใชระบบทําความเย็น 2 ระบบเชื่อมตอกัน (two
stage system หรือ cascade system) ซึ่งใชระบบทําความเย็นทุตภิ ูม(ิ secondary system) มาชวยดึงความ
รอนออกจากเครื่องควบแนนของระบบทําความเย็นปฐมภูม(ิ primary system) ทําใหอุณหภูมิของสาร
ทําความเย็นทีอ่ อกมาจากเครือ่ งอัดลดลง
และความรอนถูกถายเทออกไปสูระบบทุติยภูมไิ ดอยาง
รวดเร็ว สารทําความเย็นทีใ่ ชในระบบทุติยภูมนิ ิยมใชสาร R 11 หรือ R 503 ซึ่งมีจุดเดือดต่ํากวาสาร
ทําความเย็นในระบบปฐมภูมิซึ่งนิยมใช R 12, R 22 หรือ R 500
3. เครื่องควบแนน มีหนาที่ถายเทความรอนจากแกสที่ถูกอัดออกมาจากเครื่องอัดใหกับ
อากาศที่อยูภายนอกตูเ ย็นหรือตูแชแข็ง แบงออกเปน 2 ชนิดคือ ชนิดที่การถายเทความรอนอาศัยการ
ไหลเวียนของอากาศที่มีความหนาแนนตางกัน(static condenser) มักพบในลักษณะของทอยาวที่ขดไป
มา ติดตั้งอยูดานหลัง ดานใต หรือฝงอยูในผนัง(warm wall condenser) ของตูเย็น สวนอีกชนิดหนึ่ง
ใชพัดลมชวยเปาระบายความรอนออกจากแผงเครื่องควบแนน(forced draft condenser) ซึ่งมีลักษณะ
เปนแผงที่มีทอ ขนาดเล็กขดไปมาซอนกันหลายซั้นติดตัง้ อยูใกล ๆ เครื่องอัด พัดลมระบายความรอน
จะทํางานเฉพาะตอนที่เครื่องอัดทํางาน
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รูปที่ 8.5 วงรอบการทํางานของเครื่องอัดแบบลูกสูบ (ก) และแบบโรตารี (ข)
4. สารดูดความชื้น(drying agent หรือ dessicant) เปน silica gel (silicon dioxide), activated
alumina (aluminum oxide) หรือ drierite (anhydrous calcium sulfate) บรรจุอยูในกระเปาะตัวทําให
แหง(drier) ซึ่งติดตั้งอยูระหวางทอของเครื่องอัดกับหลอดรูเล็ก มีหนาที่ 3 ประการ คือ เปนแหลงเก็บ
สารทําความเย็นในรูปของเหลวกอนถูกดูดไปยังเครื่องระเหย กรองสิ่งสกปรกออกจากสารทําความ
เย็น และดูดความชื้นออกจากสารทําความเย็น
5. หลอดรูเล็ก เปนทอเล็ก ๆ ที่เชื่อมตอระหวางเครื่องควบแนนกับเครื่องระเหย มีความยาว
ตั้งแต 2-3 นิ้วจนถึงหลายฟุต ขึ้นอยูกับสารทําความเย็นที่ใช และอุณหภูมิที่ตองการ รูขนาดเล็กของ
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หลอดทําหนาที่สรางความแตกตางของความดันที่เครื่องควบแนนและเครื่องระเหย และควบคุมสาร
ทําความเย็นใหไหลในระบบในปริมาณทีเ่ หมาะสม
6. เครื่องระเหย ใชสําหรับดูดความรอนออกจากอากาศและวัตถุที่อยูบริเวณรอบ ๆ นิยมใช
แบบขยายตัวโดยตรง(direct expansion type) โดยทําใหทอของเครื่องระเหยมีขนาดใหญกวาหลอดรู
เล็กมาก ทําใหความดันของสารทําความเย็นลดลงอยางรวดเร็วเมื่อผานมาที่ทอของเครื่องระเหย การ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนแกสทําใหเกิดการดูดความรอนเขาไปอยางรวดเร็ว เครื่องระเหยแบบ
นี้ผลิตไดงายและมีราคาถูกจึงนิยมใชกันอยางแพรหลายในตูเย็นและตูแ ชแข็งทั่ว ๆ ไป
7. หมอสะสม(accumulator) อาจพบในตูเย็นหรือตูแชแข็งบางแบบ มีลกั ษณะเปนกระเปาะที่
ตออยูระหวางทอของเครื่องระเหยที่กลับสูเครื่องอัด มีหนาที่เหมือนตัวทําใหแหง กลาวคือชวยกรอง
สิ่งสกปรกและดูดความชื้น และปองกันสารทําความเย็นที่เปนของเหลวไหลกลับสูเครื่องอัด
8. ทอระบายความรอน(heat exchanger tube) เปนทอที่ตอระหวางทอของเครื่องระเหยกับทอ
ดูดกลับของเครื่องอัด แตเดินทอใหติดขนานไปกับหลอดรูเล็กเพื่อชวยลดความรอนของสารทําความ
เย็นในหลอดรูเล็กกอนไหลไปสูเครื่องระเหย
9. ทอลดอุณหภูมิของน้ํามันหลอลื่น(oil cooler หรือ pre cooler) นิยมใชกับเครื่องอัดชนิดโร
ตารี เพื่อลดอุณหภูมิของน้ํามันหลอลื่น เพื่อปองกันการระเหยของน้าํ มันหลอลื่นไปอุดตันในทอของ
ระบบความเย็น
น้ํามันจะถูกดันออกมาจากเครื่องอัดไปตามทอลดอุณหภูมินอกเครื่องอัด แลว
ไหลเวียนกลับสูเครื่องอัดอีกดานหนึง่ เปนผลใหอุณหภูมขิ องน้ํามันหลอลื่นไมสูงมากเกินไป
10. ตัวแยกน้าํ มัน นิยมติดตั้งเพิ่มเติมเขาไปในระบบทําความเย็นที่ตอ งการอุณหภูมิต่ํา ใช
สารทําความเย็นที่ไมรวมตัวกับน้ํา และใชเครื่องระเหยแบบปองกันน้าํ มันไหลกลับ (nonoil-returning
evaporator) โดยตอตัวแยกน้ํามันที่ทอ สงแกสทําความเย็นความดันสูงออกจากเครื่องอัดไปยังเครื่อง
ควบแนน การแยกน้ํามันอาศัยหลักการที่น้ํามันหนักมากกวาสารทําความเย็นจึงรวมตัวแยกเปนชั้นอยู
ดานลางของตัวแยกน้ํามันแลวไหลกลับสูเครื่องอัด
11. อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ มีหนาที่รกั ษาอุณหภูมิของตูเย็นหรือตูแชแข็งใหไดตามตองการ
โดยมีความสม่าํ เสมอของอุณหภูมิทวั่ ทั้งตูทาํ ความเย็น อุปกรณเหลานีไ้ ดแก
11.1 ตัวไวความรอน(thermal sensor) มีหนาทีว่ ดั อุณหภูมภิ ายในตูทําความเย็นแลวสง
สัญญาณไปควบคุมการทํางานของเครื่องอัดเพื่อใหไดอณ
ุ หภูมิตามตองการ
ตัวไวความรอนนิยม
ติดตั้งไวใกล ๆ กับเครื่องระเหย ตัวไวความรอนที่ใชอาจเปนแบบที่อาศัยการหดหรือการขยายตัวของ
แกส ปรอท หรือโลหะ (รูปที่ 8.6)
11.2 ปุมควบคุมอุณหภูม(ิ temperature control knob) ปกติจะมีสเกลบอกอุณหภูมิแบบ
หยาบ ๆ บนตัวปุมหรือรอบ ๆ ปุม การตรวจสอบความถูกตองของสเกลนี้จึงตองอาศัยการปรับให
ถูกตอง โดยการใชเทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมิทแี่ ทจริงเมื่อหมุนปุมควบคุมอุณหภูมไิ ปที่ตําแหนงตาง
ๆ
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11.3 เครื่องชี้อุณหภูมิ(temperature indicator) เปนอุปกรณที่ตดิ ตั้งอยูนอกตูทาํ ความเย็น

รูปที่ 8.6 ตัวไวความรอนแบบกระเปาะแกส (ก) และแบบโลหะ 2 ชนิด (ข)
มีสายเชื่อมโยงไปยังตัววัดอุณหภูมิของตูทาํ ความเย็น ซึง่ อาจแตกตางจากอุณหภูมิของเครื่อง
ระเหย 1-2 0ซ.
11.4 พัดลมหมุนเวียนอากาศ มักติดตั้งอยูห ลังเครื่องระเหยทําหนาที่ดดู อากาศที่มีความ
รอนกวามาเปาใสเครื่องระเหย ชวยทําใหมีการถายเทความรอนอยางทั่วถึงทั้งตูท ําความเย็นและชวย
ลดการเกาะของน้ําแข็งที่เครือ่ งระเหย พัดลมหมุนเวียนอากาศมักพบในตูแชแข็งหรือตูเย็นขนาดใหญ
เพราะการถายเทความรอนอยางทั่วถึงโดยธรรมชาติเกิดขึ้นชามาก และยังนิยมใชในตูเย็นระบบไร
น้ําแข็ง(nofrost system)
11.5 ฉนวน(insulator) ใชบุผนังและประตูตูทําความเย็นและทอบางสวนของระบบทํา
ความเย็น เพือ่ ปองกันความรอนจากภายนอกผานเขามาภายในตูทําความเย็น แตเนื่องจากอัตราการ
ถายเทความรอนขึ้นอยูกับสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของวัตถุที่เปนฉนวน พืน้ ที่ผิวและความ
แตกตางของอุณหภูมิดังสมการ

โดย

Q = UA x (To-Ti)
Q = อัตราการถายเทความรอน (บีทีอยู/ชัว่ โมง)
U = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของฉนวน (บีทยี ู/ชั่วโมง/0ฟ.)
A = พื้นที่ผิวของฉนวน (ตรฟ.)
To = อุณหภูมินอกตูเย็น (0ฟ.)
Ti = อุณหภูมิภายในตูเย็น (0ฟ.)
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ดังนั้นจึงตองพยายามเลือกวัตถุที่สามารถนําความรอนไดนอย ตัวอยางเชน polyurethane
foam, polystyrene foam หรือไยแกว เปนตน แตเพื่อความเหมาะสมในการใชงานตองคํานึงถึง
น้ําหนัก ราคา เสถียรภาพ และความสามารถในการดูดน้ําของวัตถุที่จะนํามาใชทาํ ฉนวนดวย ใน
ปจจุบันนิยมใช polyurethane foam มากที่สุด โดยใหมีความหนาตั้งแต 2.5 นิ้วขึน้ ไป ขึ้นอยูกบั
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกตูท ําความเย็น
12. ระบบละลายน้ําแข็ง(defrost system) ในขณะทีร่ ะบบทําความเย็นทํางาน น้ําหรือ
ความชื้นจากวัตถุตาง ๆ ในตูท ําความเย็นจะเกาะที่เครื่องระเหย ทําใหประสิทธิภาพในการถายเทความ
รอนลดลงจึงจําเปนตองมีระบบละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหย ซึ่งนิยมใชขดลวดความรอนที่ใชพลังงาน
จากกระแสไฟฟา ลวดความรอนอาจทํางานโดยการควบคุมดวยมือเมื่อตองการ หรือทํางานโดย
อัตโนมัติเมื่อมีแข็งเกาะเครื่องระเหยมากเกิน(รูปที่ 8.7) โดยการรับสัญญาณมาจากตัวไวความรอน
แตชนิดทีน่ ิยมใชมากในปจจุบัน เปนระบบที่ใชนาฬิกาตั้งเวลาควบคุมการทํางานของลวดความรอน
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รูปที่ 8.7 ตัวอยางวงจรไฟฟาในตูทําความเย็นชนิดละลายน้ําแข็งแบบอัตโนมัติ
โดยอัตโนมัติ นาฬิกาตั้งเวลาจะทําใหเกิดการละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหยวันละ 1-4 ครั้ง นานครั้งละ
ประมาณ 20 นาที ขึ้นอยูก ับตูทําความเย็นแตละชนิด ในชวงเวลาของการละลายน้าํ แข็ง กระแสไฟฟา
จะถูกตัดออกจากเครื่องอัดโดยอัตโนมัติ และเริ่มตอใหมเมื่อผานชวงเวลาของการละลายน้ําแข็ง ตูเ ย็น
ระบบไรน้ําแข็งมีการะลายน้าํ แข็งในชวงเวลาสั้น ๆ สามารถละลายน้ําแข็งออกจากเครื่องระเหยได
โดยทําใหอุณหภูมภิ ายในตูท ําความเย็นเปลี่ยนแปลงนอย (2-6 0ซ.) จึงไมกอเกิดผลเสียกับวัตถุที่เก็บไว
ภายในตูทําความเย็น แตในบางกรณีนาฬิกาตั้งเวลาทํางานผิดปกติ ทําใหมีชวงเวลาการละลายน้ําแข็ง
นานเกินไปจนอาจทําใหวัตถุที่เก็บอยูภ ายในเสียหาย
13. อุปกรณควบคุมมอเตอรของเครื่องอัด
มอเตอรที่ใชในเครื่องอัดสวนใหญเปนแบบ
เหนีย่ วนํา(induction type) เพราะมีโครงสรางงาย ๆ และมีราคาถูก มอเตอรประกอบดวยขดลวด 2
ชุด ชุดแรกเปนขดลวดเริ่มหมุน(starting winding) ชุดที่สองเปนขดลวดใชงาน(running winding) เมื่อ
เริ่มทํางานขดลวดทั้งสองไดรับกระแสไฟฟาพรอม ๆ กัน แลวจึงถูกควบคุมการทํางานโดยอุปกรณ
ดังนี้
13.1 รีเลย(relay) มีหนาตัดกระแสไฟฟาออกจากขดลวดชุดแรกเมื่อมอเตอรเริ่มหมุนจน
มีความเร็วประมาณ 3 ใน 4 สวนของความเร็วปกติ เพื่อปองกันมอเตอรไดรับกระแสไฟฟามากเกิน
เปนเวลานาน รูปที่ 8.8 เปนรีเลยแบบใชความลวดความรอน(hot wire) ซึ่งนิยมใชในเครื่องอัดขนาด
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รูปที่ 8.8 แผนผังการตอวงจรของรีเลยแบบใชลวดความรอน
เล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานในตอนเริ่มแรกความรอนจะเกิดขึน้ อยางรวดเร็วจนถึงระดับทีท่ ําให
ลวดเสนที่ 1 ขยายตัว งอตัวลง ตัดกระแสไฟฟาออกจากขดลวดชุดแรก (ลวดเสนที่ 3) ขณะใชงานถา
มีความผิดปกติทําใหมีการไหลของกระแสไฟฟาในขดลวดชุดที่ 2 มากเกิน ลวดเสนที่ 1 จะงอตัวมาก
ขึ้นอีกจนลวดเสนที่ 2 ถูกตัดกระแสไฟฟาออก ดังนั้นรีเลยชนิดนีจ้ ึงทําหนาที่เปนอุปกรณปองกันการ
ดึงกระแสไฟฟามากเกิน(overload protector) ดวย
13.2 ตัวเก็บประจุเริ่มหมุนมอเตอร(start capacitor) เปนตัวเก็บประจุขนาดใหญที่มคี วามจุ
มาก ใชตออนุกรมกับขดลวดชุดแรก มีหนาที่ชวยจายกระแสไฟฟาปริมาณมากใหกับขดลวดชุดแรก
ในขณะเริ่มหมุนมอเตอร แตรีเลยจะตองตัดตัวเก็บประจุนี้ออกจากวงจรภายใน 5 วินาที เพื่อปองกัน
ขดลวดไหม
13.3 ตัวเก็บประจุหมุนมอเตอร(run capacitor) เปนตัวเก็บประจุขนาดเล็กใชตอ ขนานกับ
ขดลวดชุดที่สอง มีหนาที่สะสมไฟฟาและจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดชุดที่สอง ทําใหมอเตอร
หมุนไดอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
13.4 ตัวปองกันการดึงกระไฟฟามากเกิน(overload protector) นิยมใชชนิดที่เปนโลหะ 2
ชนิดประกบติดกัน(bimetallic) ตออนุกรมกับขดลวดชุดที่สอง เมื่อเกิดความผิดปกติประแสไฟฟาถูก
ดึงผานขดลวดชุดที่สองมากเกินจนเกิดความรอนทําใหโลหะ 2 ชนิดดังกลาวโคงงอตัดวงจรไฟฟา
และจะตอวงจรไฟฟาเองเมื่อโลหะเย็นลง
14. สัญญาณเตือนตาง ๆ อาจพบอยูในรูปของแสงหรือเสียง เพื่อแสดงการทํางาน หรือการไม
ทํางานของพัดลม เครื่องอัด การละลายน้ําแข็ง เปนตน

ขอควรปฏิบัติในการใชตูทําความเย็น
ถึงแมวาตูเย็นหรือตูแชแข็งเปนเครื่องมือที่ใชงาย แตสิ่งที่ควรกระทําเพื่อความปลอดภัยของ
ผูใช และเสถียรภาพของวัตถุที่เก็บไวในตูท ําความเย็น ตลอดจนการประหยัดพลังงาน เปนสิ่งทีค่ วร
คํานึงถึง สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชงานมีดงั นี้
1. การตั้งตูทําความเย็น ควรตั้งบนพื้นที่แหง ราบเรียบ พึงหลีกเลีย่ งความรอนจากแสงแดด
หรือแหลงอื่น ๆ ควรใหแผงของเครื่องควบแนนหางจากผนังอยางนอย 5 นิว้ ถาเปนตูทําความเย็นใน
แนวตั้ง ควรตั้งใหดานหนาสูงกวาดานหลังเล็กนอย เพื่อใหประตูตูทําความเย็นปดไดเองเมือ่ เปด
ออกมาประมาณ 45 องศา
2. ในการตอกระแสไฟฟา ควรใชโวลตที่ถกู ตอง(110, 220 หรือ 380 โวลต) และควรตอสาย
ดินเสมอ นอกจากนี้อาจติดอุปกรณตัดไฟ(circuit breaker) ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟาเองเมื่อมีการรั่วของ
กระแสไฟฟา
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3. วัตถุที่นําไปใสในตูทําความเย็น ควรปดสนิทหรือหอหุมใหมิดชิด เพื่อปองกันการระเหย
ของน้ํา ซึ่งจะไปเกาะสะสมที่เครื่องระเหย
4. ไมควรใสสารที่ระเหยงายและติดไฟไดงายในตูทําความเย็น ตัวอยางเชน อีเธอร หรือ
benzene เปนตน
5. เพื่อหลีกเลี่ยงการแตก ไมควรใชภาชนะที่ทําดวยแกวใสของเหลวหรือของแข็งที่ตอง
นําไปเก็บในทีอ่ ุณหภูมิต่ํามาก(แชแข็ง)
6. ถาไมจําเปนไมควรนําวัตถุที่รอนใสในตูท ําความเย็นทันที ควรรอใหเย็นกอน
7. วัตถุและสิ่งของที่ใสในตูทําความเย็นควรเหมาะสมกับความจุของตูทําความเย็น เพราะ
ถาใสมากเกินไป นอกจากจะตองใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึน้ แลว ยังอาจทําใหสิ่งของที่เก็บไวเสียหาย
เนื่องจากถายเทความรอนออกจากสิ่งของไมดี แตถาใสนอยเกินไปยอมเกิดการสูญเปลาของพลังงาน
8. เอาสิ่งของที่ไมจําเปน หรือหมดความจําเปนที่จะเก็บไวในตูทําความเย็นออกเสมอ ๆ
9. วางสิ่งของในตูทําความเย็นใหเปนระเบียบ และเขียนเครื่องหมายหรือสัญลักษณทชี่ ัดเจน
เพื่อความรวดเร็วในการหยิบออกมา
10. ควรเปดประตูตูเย็นตามความจําเปนเทานัน้ ควรกําหนดวาในวันหนึง่ ๆ จะเปดกี่ครั้ง
แตละครั้งจะหยิบอะไรบาง และในการหยิบแตละครั้งควรหยิบหลาย ๆ อยางออกมาพรอม ๆ กันถา
สามารถกระทําได
11. การหยิบสิ่งของในตูแชแข็งควรสวมถุงมือยาง เพื่อลดการเกิดเกล็ดน้ําแข็งที่จะเกาะติดกับ
เครื่องระเหย ผนัง หรือสิ่งของที่สัมผัสกับมือ เพราะมีไอน้ําระเหยออกจากมือตลอดเวลา
12. ไมควรใชของมีคมขูดหรือแชะน้ําแข็งบริเวณทอของเครื่องระเหย เพราะทออาจรัว่ ไดงาย
เนื่องจากทําจากโลหะออนประเภทอะลูมิเนียมหรือทองแดง
13. หามวางสิ่งของบนฝาตูทําความเย็นแบบแนวนอน
เพราะการเผลอเปดฝาตูจะทําให
สิ่งของตกเสียหาย และอาจทําใหตวั ตูทําความเย็นเสียหายดวย
14. จากการศึกษาพบวาถาลดอุณหภูมิในตูท ําความเย็นลงเพียง 1 0ฟ. จะประหยัดพลังงานตูทํา
ความเย็นลงรอยละ 2 ถึงรอยละ 5 ดังนัน้ จึงควรใชอณ
ุ หภูมิใหเหมาะสมกับวัตถุ หรือสิ่งของที่นํามา
เก็บ ตัวอยางเชน การเก็บเอนไซมบางชนิดในระยะสัน้ ๆ ควรเก็บที่ -32 0ฟ. แทนการเก็บที่ –70 0ฟ.
เปนตน
15. เมื่อกระแสไฟฟาดับหรือปดสวิทชไฟฟาตูทําความเย็น ไมควรเปดสวิทชไฟฟาทันทีควร
ทิ้งชวงเวลาประมาณ 3 นาที เพื่อใหความดันในเครื่องระเหย และเครื่องควบแนนสมดุลกันกอน
เพราะถายังมีความดันสูงอยูใ นระบบทอทําความเย็น การเริ่มทํางานของมอเตอรของเครื่องอัดจะตอง
เอาชนะแรงดันในทอนีด้ วย ทําใหมอเตอรทํางานหนักและดึงกระแสไฟฟามากขึ้นทําใหอายุการใช
งานของมอเตอรของเครื่องอัดลดลง
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การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาตูทําความเย็นเปนสิ่งที่ทําไดงาย ๆ และไมตองกระทําบอยนัก จึงเปนสาเหตุ
ใหตูทําความเย็นถูกละเลยการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาที่ควรกระทํามีดังนี้
1. ตรวจสอบรอยรั่วตามขอบประตูตูทําความเย็นเสมอ ๆ
2. ตรวจสอบความแนนหนาของบานพับและอุปกรณยดึ ประตูตูทําความเย็นทุก ๆ 6 เดือน
3. ตรวจสอบความถูกตองของอุณหภูมิของปุมควบคุมอุณหภูมิทุก ๆ 6 เดือน
4. ตรวจสอบการรั่วของฉนวนในผนังตูทําความเย็น โดยการสังเกตดูหยดน้ําที่อาจเกิดขึ้น
เฉพาะแหงบนผนังตูทําความเย็น
5. ทําความสะอาดภายนอกเครือ่ งอัด และแผงเครื่องควบแนนทุก ๆ 3 เดือน เพื่อกําจัด
คราบไขมันและฝุนออก
6. ถาตูทําความเย็นไมมีระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ควรละลายน้ําแข็งเมื่อมีน้ําแข็งจับที่
เครื่องระเหยหนาเกิน 2.5 นิ้ว
7. การทําความสะอาดภายนอกตูทําความเย็น ควรใชน้ําปริมาณเล็กนอยรวมกับการใชสาร
ชะลางที่เปนกลาง หรือเปนดางออน ๆ
8. ความถี่ของการทําความสะอาดภายในตูทําความเย็นขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูใช ซึ่ง
อาจจะบอยมากคืออาทิตยละ 1 ครั้งจนถึงปละครั้ง การทําความสะอาดภายในควรปฏิบัติดังนี้
8.1 ถอดปลั๊กไฟฟาออก
8.2 เปดประตูตูทําความเย็นเอาสิ่งของภายในออก นําไปเก็บไวในตูทําความเย็นอื่น ๆ
8.3 เปดประตูตูทําความเย็นใหกวางที่สุด เพื่อใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้นเกิน 32 0ฟ.(อาจ
ใชพัดลมชวยถายเทความรอน)
8.4 กําจัดสิ่งสกปรกออกโดยใชแผนขัดหรือแปรงขัดที่ทําดวยพลาสติก จุมสารชะลางที่
อุน ๆ (33-49 0ซ.) ใชฟองน้ําจุมน้ําอุนเล็กนอยเช็ดสารชะลางออก เช็ดหรือฉีดพนดวยสารฆาเชื้อโรค
ในกรณีที่ใช quaternary ammonium chloride เปนสารชะลางไมจําเปนตองใชสารฆาเชื้อโรคอื่น ๆ อีก
8.5 ปลอยใหแหง เสียบปลั๊กไฟฟา ตั้งอุณหภูมิใหเทากับอุณหภูมิกอนทําความสะอาด
นําสิ่งของมาเก็บเขาที่เดิมใหเปนระเบียบ
9. ในกรณีที่มีกลิน่ เหม็น อาจใช NaHCO3 ลาง หรือใสถานกัมมันต(activated carbon) ปด
ประตูตูทําความเย็นทิ้งไวเปนเวลา 2-3 วัน

การเลือก
ตูเย็นและตูแชแข็งในปจจุบนั มีประสิทธิภาพและคุณภาพคอนขางใกลเคียงกัน จะแตกตาง
กันบางในสวนของราคา รูปราง และความเหมาะสมสําหรับใชงานแตละประเภท สําหรับงานทาง
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรควรพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้
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1. มีความแมน(accuracy) และความเที่ยง(precision) ของการควบคุมอุณหภูมิดี
2. มีความสม่ําเสมอของอุณหภูมิทุก ๆ บริเวณภายในตูทําความเย็น
3. มีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องอัด หรืออุปกรณสวนอืน่ ๆ ทํางาน ผิดปกติ
4. ตูแชแข็งควรมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบตอเนื่องตลอดเวลา
5. เลือกขนาดความจุภายในใหเหมาะสมกับปริมาณสิ่งของที่จะใส
6. มีชั้นวางที่เหมาะสมกับงาน ตัวอยางเชน มีชั้นวางที่เลื่อนปรับระดับได หรือสามารถ
หมุนไดรอบตัว
7. ควรมีประตูขนาดที่ไมโตเกินไป ถาเปนตูท ําความเย็นขนาดใหญ ประตูควรแบงออก
เปนประตูเล็ก ๆ หลายประตู
8. มีการรั่วไหลของความเย็นตามขอบประตูหรือผนังนอย ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ ชนิด
และความหนาของฉนวนที่ใช
9. คากระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ใชรวมตอวัน การเปรียบเทียบเฉพาะวัตตทเี่ ครื่องอัดใชอาจได
ขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง เพราะกระแสไฟฟารวมที่ตูทําความเย็นใชขนึ้ อยูก บั อุปกรณอื่น ๆ
ดวย เชน พัดลมหมุนเวียนอากาศ หลอดไฟ ขดลวดความรอน ฯลฯ. นอกจากนีย้ ังขึ้นอยูก ับการสูญ
หายของความเย็นซึ่งจะทําใหเครื่องอัดทํางานเปนระยะเวลาที่นานไมเทากันในแตละวัน
10. ใชเครื่องอัดทีม่ ีประสิทธิภาพสูง และควรมีขนาดเหมาะสมกับความจุของตูทําความเย็น
เพราะถาใชเครื่องอัดขนาดเล็กเกินจะทําใหเครื่องอัดทํางานหนัก เปนผลใหอายุการใชงานลดลง แต
ถาใชขนาดโตเกินไปจะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟามากขึ้น
11. ใชสารทําความเย็นที่ปลอดภัย เพื่อปองกันอันตรายตอมนุษยและสิง่ แวดลอมที่อาจจะ
เกิดขึ้นถามีการรั่วไหลของทอในระบบทําความเย็น
12. ตูเย็นที่มีระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ซึ่งสวนใหญจะละลายน้ําแข็งทุก ๆ 10 ชั่วโมง
จะทําใหเปลืองคาไฟฟามากกวาตูเย็นชนิดที่กําหนดเวลาการละลายน้ําแข็งได
13. ควรเลือกตูเย็นที่มีโครงสรางที่สามารถนําไปรีไซเคิล(recycle) ไดเกือบทั้งตู เพื่อชวย
รักษาสภาพแวดลอม

ปญหาและสาเหตุ
ปญหาที่พบบอยสําหรับตูเย็นหรือตูแชแข็งมีดังตารางที่ 8.2 การแกไขสามารถกระทําไดงาย
ขึ้น ถาเขาใจการทํางานของระบบทําความเย็น ซึ่งนอกจากใชแกปญหาที่เกิดขึน้ กับตูทําความเย็น
โดยตรงแลว
ยังสามารถนําไปใชเปนแนวทางแกไขขอขัดของ
หรือแกปญหาของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรทมี่ ีระบบทําความเย็นเปนสวนประกอบของเครื่องมือไดอีกดวย
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ตารางที่ 8.2 ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น
ปญหา
มีน้ําไหลนองฟนบริเวณตูเย็น

สาเหตุ
-มีน้ําแข็งเกาะที่เครื่องระเหยมากเกินไป
-มีสารทําความเย็นมากเกินไป
-พัดลมของเครื่องระเหยไมทํางาน
-อากาศภายนอกตูมีความชืน้ สูง
-ถาดรับน้ําที่ระบายน้ําออกรัว่
-ทอระบายน้ําทิ้งตัน
ตารางที่ 8.2 ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น(ตอ)

ปญหา
ภายในตูไมเย็นและเครื่องอัดพยายามจะทํางาน

สาเหตุ
-โวลตของกระแสไฟฟาสูงหรือต่ําเกินกวา
รอยละ10 ของโวลตที่กําหนด
-มอเตอรเครื่องอัดลัดวงจร
-มีสารทําความเย็นมากเกินไป
-ตัวเก็บประจุเริ่มหมุนเสีย
-อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องอัดสูง
-รีเลยเสีย
-อุปกรณปองกันการดึงกระแสไฟฟามากเกินเสีย
ความเย็นไมพอและเครื่องอัดทํางานปกติ
-มีน้ําแข็งเกาะที่เครื่องระเหยมาก
-ปดประตูตูเย็นไมสนิท
-อากาศภายนอกมีอุณหภูมสิ ูง
-สารทําความเย็นรั่ว
-มีสารทําความเย็นนอยเกิน
-มีการอุดตันในทอระบบทําความเย็น
-พัดลมของเครื่องควบแนนไมทํางาน
-เครื่องอัดมีขนาดเล็ก
-ตัวไวความรอนเสีย
-พัดลมกระจายความเย็นภายในตูเสีย
เครื่องอัดทํางานตลอดเวลา และภายในตูเย็นจัด -ตั้งอุณหภูมิทาํ ความเย็นไวตา่ํ มาก
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-ตัวไวความรอนเสีย
-ปุมควบคุมอุณหภูมิเสีย
มีน้ําแข็งเกาะตัวระเหยมาก หรือ มีหยดน้ําเกาะ -ลวดความรอนขาด
ภายในตู
-นาฬิกาควบคุมการละลายน้าํ แข็งเสีย
-ทอระบายน้ําทิ้งตัน
-ภายในตูมนี ้ําและความชืน้ มาก
-ปดประตูตูไมสนิท
-ฉนวนบางหรือเปยกน้ํา
ตารางที่ 8.2 ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น(ตอ)
ปญหา
มีหยดน้ําเกาะนอกตูมาก

มีเสียงดังมาก

เครื่องบันทึกอุณหภูมิไมทํางาน

สาเหตุ
-ฉนวนบาง หรือเปยก
-อากาศภายนอกมีความชื้นสูง
-ยางขอบประตูรั่ว
-ทอของเครื่องระเหยชนิดที่ฝง ในผนัง ฝงชิดผนัง
ดานนอกมากเกิน
-เสียงจากเครื่องอัด หรือพัดลม
-เสียงจากการยึดทอของระบบทําความเย็นไม
แนน
-ตั้งตูทําความเย็นไมดี
-มีนอตหลุดหลวม
-ใสกระดาษไมถูกตอง
-หมึกหมด
-สปริงขาด
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ภายในตูไมเย็นและเครื่องอัดไมทํางาน

-ไมไดเสียบปลั๊กไฟฟา
-ฟวสขาด
-โวลตต่ํามาก
-ไมไดเปดสวิทชไฟฟา
-มอเตอรของเครื่องอัดเสีย
-รีเลยเสีย
-ตัวเก็บประจุเริ่มหมุนเสีย
-นาฬิกาควบคุมการละลายน้าํ แข็งเสีย
-อุปกรณปองกันการดึงกระแสไฟฟามากเกินเสีย

การศึกษาหลักการทําความเย็น องคประกอบ การใช การบํารุงรักษา ตลอดจนปญหาตาง ๆ
ที่อาจจะพบ คาดวาจะกระตุนใหผใู ชเกิดความสนใจในการบํารุงรักษาระบบทําความเย็น และมีการใช
ที่ถูกตองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีระบบทําความเย็นเปนองคประกอบ
รวมทั้งอุปกรณทําความเย็นอื่น ๆ ดวย
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