เอกสารประกอบการสอน
รหัสวิชา 3104-2301 วิชา เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา ช่ างอุตสาหกรรม

โดย
นายปริญญา สี ชุมภู

แผนกวิชาช่ างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3104-2301 วิชา เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาของ
หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) พุ ทธศัก ราช 2557 ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเนื้ อหาสาระออกเป็ น 19 หน่วย ตามลาดับความสาคัญของ
การเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย ใบเนื้ อหา แบบฝึ กหัด ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบตั ิ
แบบทดสอบหลังเรี ยนของแต่ละหน่วยเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อใช้ใน
การประเมินผล สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและให้
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่พึงประสงค์ของรายวิชา
การจัด ท าเอกสารประกอบการสอน รหั ส วิ ช า 3104-2301 วิ ช า เครื่ องท าความเย็ น
อุตสาหกรรม ได้นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษา โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 3104-2301 วิชา เครื่ องทาความ
เย็นอุตสาหกรรมฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนเพื่อใช้เป็ นแนวทางการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

ปริ ญญา สี ชุมภู
ผูจ้ ดั ทา

สารบัญ
หน้ า
คานา…………………………………………………….………………………………….
สารบัญ..................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา
ใบรายการงาน
ใบรายการหัวข้อเรื่ อง
โครงการสอน
การวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
สื่ อการเรี ยนการสอน
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการสอน
หน่ วยการสอน
1 วัฏจักรและการทางานเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ
2 ระบบเครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรม
3 ห้องเย็น
4 เครื่ องแซ่แข็ง
5 เครื่ องทาน้ าแข็ง
6 เครื่ องทาน้ าเย็น
7 งานตรวจสอบประสิ ทธิภาพการทางานเครื่ องทาความเย็น
8 อุปกรณ์ควบคุมสารทาความเย็น
9 งานตรวจสอบการทางานระบบสารทาความเย็น
10 งานวิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่ องทาความเย็น
11 อุปกรณ์ช่วยสตาร์ จและป้ องกันคอมเพรสเซอร์
12 อุปกรณ์ป้องกันสารทาความเย็น
13 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
14 คอมเพรสเซอร์
15 คอนเดนเซอร์ และคูลลิ่งทาวร์ เวอร์
16 การอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่ องทาความเย็น
17 ภาระการทาความเย็น

ก
ข
ค
ง
จ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
1
32
49
56
66
74
82
100
106
123
127
137
145
150
165
177
186

18 การออกแบบระบบเครื่ องทาความเย็น
19 หลักการติดตั้งระบบเครื่ องทาความเย็น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. สื่ อสไลด์ PowerPoint
ภาคผนวก ข. แบบฝึ กหัด/เฉลยแบบฝึ กหัด
ภาคผนวก ค. แบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยนพร้อมเฉลย
ภาคผนวก ง. แบบประเมินคุณลักษณะ
ภาคผนวก จ. แบบประเมิน สติปัญญา อารม
ภาคผนวก ช. ประวัติผเู ้ ชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ซ. ประวัติผจู ้ ดั ทา

213
229
236
237
362
369
399
400
401
402
403

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม

คาอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบเครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
2. ออกแบบ คานวณ ติดตั้งและบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทางานร่ มกับผูอ้ ื่นด้วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงคามรู ้เกี่ยวกับวัฎจักรการทาความเย็น โครงสร้างและส่ วนประกอบระบบเครื่ องทาความเย็น
อุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบและบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นแบบต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางานของวัฎจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ โครงสร้ างส่ วนประกอบของระบบ
เครื่ องท าความเย็นอุ ตสาหกรรมแบบต่ า ง ๆ ทั้ง ทางกลและทางไฟฟ้ า เช่ น ตู แ้ ซ่ ห้องเย็น เครื่ องท าน้ า แข็ง
ตรวจสอบและบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นแบบต่าง ๆ

หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

ใบรายการงาน
(Job Listing Sheet)

รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่ อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม

ลาดับ

รายการหัวข้ อเรื่ อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานตรวจสอบประสิ ทธิภาพการทางานเครื่ องทาความเย็น
งานตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยสตาร์ จและป้ องกันคอมเพรสเซอร์
งานตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมสารทาความเย็น
งานตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
งานตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
งานตรวจสอบคอนเดนเซอร์ และคูลลิ่งทาวร์ เวอร์
งานวิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่ องทาความเย็น
อุปกรณ์ป้องกันสารทาความเย็น
งานตรวจสอบการทางานระบบสารทาความเย็น
งานคานวณภาระการทาความเย็น
งานออกแบบระบบเครื่ องทาความเย็น

แหล่ งข้ อมูล
A
B
C
D

:
:
:
:

ความสาคัญในอาชีพ
ความถี่ในการทางาน
ความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสู ตร
ทรัพยากรที่มีอยู่
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แหล่ งข้ อมูล
B C D
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E












หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง
(Topic Listing Sheet)

รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่ อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการหัวข้ อเรื่ อง

วัฏจักรและการทางานเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ
ระบบเครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
ห้องเย็น
ห้องแซ่แข็ง
เครื่ องทาน้ าแข็ง
เครื่ องทาน้ าเย็น
ภาระการทาความเย็น
การออกแบบเครื่ องทาความเย็น
หลักการติดตั้งระบบเครื่ องทาความเย็น
การอนุรักษ์พลังงานเครื่ องทาความเย็น

แหล่ งข้ อมูล
A
B
C
D
E

:
:
:
:
:

คาอธิ บายรายวิชา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูช้ านาญงาน
ประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์
เอกสาร ตาราอื่น ๆ

A











แหล่ งข้ อมูล
B C D
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หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่ อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
ส.ป.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เรื่ อง/งาน
วัฏจักรและการทางานเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ
ระบบเครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรม
ห้องเย็น
เครื่ องแซ่แข็ง
เครื่ องทาน้ าแข็ง
เครื่ องทาน้ าเย็น
งานตรวจสอบประสิ ทธิภาพการทางานเครื่ องทาความเย็น
อุปกรณ์ควบคุมสารทาความเย็น
งานตรวจสอบการทางานระบบสารทาความเย็น
งานวิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่ องทาความเย็น
อุปกรณ์ช่วยสตาร์ จและป้ องกันคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ป้องกันสารทาความเย็น
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ และคูลลิ่งทาวร์ เวอร์
การอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่ องทาความเย็น
ภาระการทาความเย็น
การออกแบบระบบเครื่ องทาความเย็น
หลักการติดตั้งระบบเครื่ องทาความเย็น
รวมชัว่ โมง

โครงการสอนต่อภาคเรี ยน
แผ่นที่ :
กิจกรรม
ทฤษฎี
ทฤษฎี
ทฤษฎี
ทฤษฎี
ทฤษฎี
ทฤษฎี
ประลอง
ปฏิบตั ิ
ประลอง
ประลอง
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ท-ป
ท-ป
ทฤษฎี
ทฤษฎี

ชม./ส.ป.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90

วัดผล
Test
Test
Test
Test
Test
Test
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
ตรวจงาน
Test
ตรวจงาน
Test
Test

หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
รายการสื่ อประกอบการสอน ดังต่อไปนี้
ที่
รายการ
1. ใบเนื้อหา
2. แบบฝึ กหัด
3. ใบเฉลยแบบฝึ กหัด
4. ใบงาน
5. แบบทดสอบหลังเรี ยน
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
7. สื่ อ สไลด์ Power Point
8. ชุดทดลอง
9.
10.
11.

สื่ อการเรี ยนการสอน
แผ่นที่ : 1

จานวน (ชุ ด)
19 ชุด
4 ชุด
4 ชุด
11 ชุด
19 ชุด
19 ชุด
19 ชุด
1 ชุด

หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
การวัดและประเมินผล
รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
แผ่นที่ : 1
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวัดผล
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนใช้วดั พื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยน
2. แบบฝึ กหัดใช้ตรวจสอบกระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
3. ใบงานใช้ฝึกทักษะการปฏิบตั ิงาน
4. ใบสั่งงานเพื่อมอบหมายให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิตามแบบงาน
5. แบบทดสอบหลังเรี ยนใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
6. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งรายวิชา เมื่อเรี ยนจนจบ 19 หน่วย
การประเมินผล
1. ด้านความรู ้
1.1 แบบฝึ กหัดเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรี ยนรู ้ตามเนื้อหา
1.2 แบบทดสอบหลังเรี ยน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
จานวนที่ทาได้ (ร้อยละ)
ความหมาย
หมายเหตุ
24-30
ดีมาก
80-100
ดี
70-7 9%
พอใช้
60-69 %
ปรับปรุ ง
0-59 %
ไม่ผา่ น
ผลการประเมินถ้านักศึกษาทาแบบทดสอบได้ต่ากว่า 60 % ถือได้วา่ ไม่ผา่ นเกณฑ์ผสู ้ อนจะ
สอนซ่อมเสริ มให้สอบจนผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านการปฏิบตั ิ
2.1 งานที่วดั ผลโดยการสังเกต ใช้ความคิดเห็น ความรู ้สึก เช่น งานเตรี ยมเครื่ องมือ การใช้เครื่ องมือ
ความรับผิดชอบ ความสะอาด ความสาเร็ จของงาน คุณภาพการใช้งาน ดังตาราง
2.2 งานที่พิจารณาจากความถูกต้องจากการวัด บันทึก และการวิเคราะห์
3. ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสู ตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
คาแนะนาในการใช้
รหัสวิชา : 3104-2301
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
แผ่นที่ : 1
เพื่อให้การเรี ยนการสอน รหัสวิชา 3104-2301 วิชา เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม มีประสิ ทธิภาพ
ครู จะต้องใช้เอกสารประกอบการสอนและสื่ อการสอน ดังต่อไปนี้
1. ใบเนื้อหา ( สาหรับนักเรี ยน)
19 ชุด
2. แบบฝึ กหัด
4 ชุด
3. ใบงาน
11 ชุด
4. แบบทดสอบหลังเรี ยน
19 ชุด
5. สื่ อเพาว์เวอร์พอยท์
19 ชุด
ครู ควรอ่านทบทวนเนื้อหารายวิชาทั้งหมดให้เข้าใจก่อนใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดนี้
การจัดการเรียนการสอนแบ่ งออกเป็ น 3 ภาคคือ ภาคทฤษฎี ภาคประลอง และภาคปฏิบัติ
ก่อนทาการสอน
1. ครู สนทนากับนักเรี ยน เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนโดยการ เช็คชื่อ ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนถ้ามี
2. ภาคปฏิบตั ิ ตรวจสอบความพร้อมเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
3. ภาคประลอง ตรวจสอบความพร้อมชุดฝึ ก เครื่ องมือ และอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ภาคทฤษฎี)
1. ให้เนื้อหาแต่ละช่วงตามระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ให้ทาแบบฝึ กหัดและเฉลยทุกครั้ง
3. ทดสอบท้ายบทเรี ยน หลังการเรี ยนการสอนแต่ละครั้งของภาคทฤษฎี
การฝึ กทักษะปฏิบัติงาน
1. ครู แจกใบสั่งงาน แบบประเมินผล ด้านทักษะการปฏิบตั ิงาน แบบประเมินผลด้านเจตคติ
2. ครู สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน โดยวิธีอธิบายและสรุ ปผลขั้นตอนการปฏิบตั ิร่วมกับนักเรี ยน
เพื่อนาไปใช้ในการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงาน
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานตามใบงาน ใบสั่งงาน โดยศึกษาจากใบขั้นตอนการปฏิบตั ิ และครู คอยสังเกต
ตรวจปรับวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนบันทึกผลการปฏิบตั ิงานลงในแบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน และส่ งผลงานให้ครู ตรวจ
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการฝึ กปฏิบตั ิ ชี้ขอ้ บกพร่ อง ข้อควรปรับปรุ งเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป

สาขาวิชา : ไฟฟ้า
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2301
เรื่ อง
: ระบบเครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม

ใบวัตถุประสงค์
หน่วยที่ 2

หลังจากจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะ….
ISL
R A

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บอกหน้าที่ Flash tank Intercooler ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
บอกหน้าที่ Economizer ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
บอกหน้าที่ Air purge ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
บอกหน้าที่ Low Side Seperater ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
อธิบายหลักการทางานเครื่ องทาความเย็นระบบอัดแบบชั้นเดียวได้
อธิบายหลักการทางานเครื่ องทาความเย็นระบบอัดแบบสองชั้นได้
อธิบายหลักการทางาน Flash tank Intercooler ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
บอกประโยชน์ที่ได้จาก Flash tank Intercooler ได้
อธิบายหลักการทางานของคอนเดนเซอร์แบบ Water cooled ได้
อธิบายหลักการทางานของคอนเดนเซอร์แบบ Air cooled ได้
อธิบายหลักการทางานของ Evaporative Condenser ได้
อธิบายหลักการทางานของ Cooling Tower ได้
อธิบายหลักการทางานของชุดถังพักน้ ายาเหลวในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
อธิบายหลักการทางานของถังพักความดันต่าในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
บอกหน้าที่ทาหน้าที่ (Pressure Regulator) ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
อธิบายหลักการทางานระบบส่ งสารทาความเย็นแบบได้
อธิบายวิธีการลดอุณหภูมิแบบ (Hydrocooling) ได้
อธิบายวิธีการลดอุณหภูมิเครื่ องทาความเย็นแบบ (Air Blast Freezer)ได้
อธิบายวิธีการลดอุณหภูมิเครื่ องทาความเย็นแบบ (Plate Freezer)ได้
อธิบายวิธีการลดอุณหภูมิเครื่ องทาความเย็นแบบ (Belt Freezer)ได้
บอกหน้าที่ของระบบละลายน้ าแข็ง(Defrost System)เครื่ องทาความเย็นได้
อธิ บายหลักการทางานระบบละลายน้ าแข็ง (Defrost System)เครื่ องทาความเย็นได้

ระดับทางสติปัญญา R : พื้นคืนความรู ้ A : ประยุกต์ความรู ้

T : ส่ งถ่ายความรู ้
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กิจกรรมการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
เวลา (นาที)
Pre-Test

1-22
10

5

ขั้นสนใจปั ญหา (M )
I

Information

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

Application

แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ
ใบสัง่ งาน

Progress

ใบประเมินผล
สูง

ระดับกิจกรรม
ผูเ้ รี ยน
Midia

ปานกลาง
ต่า
ใบเนื้อหา
ชุดทดลอง
สไลด์คอมพิวเตอร์

Post-Test

45

30

10

5

15

ใบเนื้อหาเรื่ อง
เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม

เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
เครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรมได้แก่เครื่ องแช่แข็ง ห้องเย็นในโรงงานแปรรู ปอาหาร
และการทาน้ าเย็น การทาน้ าแข็ง เนื่ องจากการทางานของเครื่ องทาความเย็นต้องการปริ มาณในการ
ความเย็นสู ง และท างานที่ อุณหภู มิ ต่ า ดัง นั้นเพื่ อให้ป ระสิ ทธิ ภาพในการท างานสู ง โครงสร้ างและ
ส่ วนประกอบเครื่ องทาความเย็นซับซ้อนมากขึ้น

รู ปที 2.1 ส่ วนประกอบเครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรม
ตารางที่ 2.1 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบเครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรม
ชื่ อ
หน้ าที่
ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด High-Stage
Flash tank Intercooler
ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นเหลวจากเครื่ องควบแน่น สาหรับ
Economizer
คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw )เท่านั้น
ไล่อากาศออกจากถังพักน้ ายาเหลวอิ่มตัวความดันสู ง
Air purge
บรรจุสารทาความเย็นเหลวอิ่มตัวความดันต่า
Low Side Seperater
บรรจุสารทาความเย็นเหลวอิ่มตัวความดันสู ง
Receiver
ถ่ายเทความร้อนออกจากสารทาความเย็นสู่ น้ าและอากาศ
Evaporative Condenser

2.1 ระบบอัดสารทาความเย็น

รู ปที่ 2.2 Scroll Compressor

รู ปที่ 2.3 Reciprocating

รู ปที่ 2.4 Screw Compressor

รู ปที่ 2.5 Open reciprocating

รู ปที่ 2.6 Centrifugal compressor

รู ปที่ 2.7 Magnetic bearing

2.1.1 ระบบอัดสารทาความเย็นชั้นเดียว (Single Stage) สาหรับห้องอุณหภูมิ ตั้งแต่ -25 C ขึ้นไป

รู ปที่ 2.8 เครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอแบบ Single Stage
คอมเพรสเซอร์ จะส่ งสารทาความเย็นผ่าน Oil Separator เพื่อแยกน้ ามันกลับเข้าคอมเพรสเซอร์
ส่ วนสารทาความเย็นจะส่ งไปควบแน่ นที่คอนเดนเซอร์ ผ่านไส้ กรอง และถู กลดความดันก่ อนเข้าไป
ระเหยในอีแวปโปรเรเตอร์ สารทาความเย็นส่ วนที่เป็ นไอถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ส่ วนที่เป็ นของเหลว
จะถูกกักไว้ใน Accumulator

2.1.2 ระบบอัดสารทาความเย็นแบบ 2 ชั้น (Two Stage)สาหรับห้องเย็นจัดอุณหภูมิ -25 C ลงไป

รู ปที 2.9 เครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอแบบ Two Stage
เครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอแบบ Two Stage ใช้สาหรับงานที่ตอ้ งการอุณหภูมิต่ า มาก
ดังนั้นคอมเพรสเซอร์ เริ่ มอัดสารทาความเย็นที่ความดันต่ามาก การอัดเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทา
ให้ไอร้อนสารทาความเย็นกลัน่ ตัวเป็ นของเหลวกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก จึงต้องมีการอัดสารทาความ
เย็นครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากการอัดครั้งที่สองความดันและอุณหภูมิของสารทาความเย็นสู งและร้อนเกินไป
อาจเป็ นอันตรายต่อคอมเพรสเซอร์ จาเป็ นต้องลดอุณหภูมิสารทาความเย็นลง

รู ปที 2.10 แสดง Flash tank Intercooler ระบบ Two Stage
หลักการทางาน Expansion Valve ลดความดันและฉี ดสารทาความเย็นเหลวผสมกับไอสารทา
ความเย็นที่อดั จาก Low-Stage ใน Flash tank Intercooler เพื่อไม่ให้ไอสารทาความเย็นก่อนการอัด
High-Stage ร้อนจัดหรื อแห้งเกินไป และเพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้สารทาความเย็นที่ฉีดเข้ามามีสภาพ
ของเหลวปนอยู่ จึงแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทาความเย็นเหลวที่จะจ่ายให้กบั คอยล์เย็น ทาให้สารทา
ความเย็นที่จ่ายไปคอยล์เย็นมีอุณหภูมิลดลง (Sub Cooled) มีผลทาให้ได้ผลการทาความเย็นได้มากขึ้น

2.1.3 ระบบป้ องกันคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ควบคุมและป้ องกันดังนี้

รู ปที่ 2.11 ชุดคอมเพรสเซอร์
ตารางที่ 2.2 ชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ป้องกันชุ ดคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ป้องกัน
มีไว้เพื่อป้ องกันความดันทางด้านส่ งของคอมเพรสเซอร์ มีค่าสู งกว่าค่าที่
ความดันสู ง (HP)
ออกแบบไว้ ระบบจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ หยุดการทางานทันที
อุปกรณ์ป้องกันน้ ามัน ในกรณี ที่น้ ามันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ต่ากว่าจุดที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งอาจจะไม่
หล่อลื่นแห้ง (OP)
พอเพียงสาหรับหล่อลื่น อุปกรณ์น้ ีจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ หยุดการทางาน
อุปกรณ์ป้องกัน
ป้ องกันไม่ ใ ห้ค วามดันทางด้า นดู ดของคอมเพรสเซอร์ ต่ า กว่า ความดัน
ความดันต่า (LP)
ออกแบบมากเกินไป จะทาให้คอมเพรสเซอร์ เกิดการเสี ยหายได้
อุปกรณ์แยกน้ ามัน
สารทาความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ จะมี น้ ามันหล่อลื่ นปนไปด้วย
(Oil Separator, OS) เพื่อไม่ให้น้ ามันหล่อลื่นไปค้างในระบบจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์น้ ี
วาล์วไฟฟ้า (SV)
จะทางานเมื่อคอมเพรสเซอร์ ทางานเท่านั้น
วาล์วลดความดัน
ทาหน้าที่ลดความดันของน้ ามันก่อนเข้าห้องน้ ามันเครื่ อง ทั้งนี้เพราะความ
(EXP)
ดันในอุปกรณ์แยกน้ ามันมีค่าสู งกว่าความดันในห้องน้ ามันเครื่ อง
วาล์วกันกลับ (CV) ป้ องกันไม่ให้ไอหลังวาล์วกันกลับไหลกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ เมื่อความ
ดันหลังวาล์วมีค่าสู งกว่า ในกรณี ที่มีคอมเพรสเซอร์ หลายตัวต่อขนานกัน
Liquid Injection Oil ระบบหล่อเย็นน้ ามันหล่อลื่นให้กบั แบริ่ ง สาหรับคอมเพรสเซอร์ แบบสกรู
Cooling
(Screw ) ถ้าหากอุณหภูมิน้ ามันยิ่ งสู งอายุการใช้งานแบรื่ งยิง่ สั้น

2.2 ชุ ดคอล์ ยร้ อนและหอผึง่ เย็น (Condenser and Cooling Tower)

รู ปที่ 2.12 Air Cooled Condenser

รู ปที่ 2.13 Shell & Tube Condenser

รู ปที่ 2.14 Cross Flow Cooling Tower

รู ปที่ 2.15 Counter Flow Cooling Tower

รู ปที่ 2.16 Evaporative Condenser

รู ปที่ 2.17 ชุ ดคอล์ ยร้ อนและหอผึง่ เย็น

น้ าในคอนเดนเซอร์ รับความร้อนจากสารทาความเย็นเปลี่ยนสถานะไอเป็ นสารทาความเย็น
เหลวและเก็บพักในถังพัก อากาศที่ไหลผ่านหอผึ่งเย็นรับความร้อนจากน้ า

2.3 Metering device

รู ปที่ 2.18
Electric Expansion Valve

รู ปที่ 2.19
Thermostatic Expansion Valve

รู ปที่ 2.20
Electronic Expansion Valve

2.4 ชุ ดถังพักนา้ ยา (Refrigerant Vessel)
2.4.1 ถังพักความดันสู ง ( Receiver)
ชุดถังพักความดันสู งทาหน้าที่เก็บสารทาความเย็นเหลวที่ออกจากคอยล์ร้อน

รู ปที่ 2.21 ชุ ดถังพักความดันสู ง

รู ปที่ 2.21 ชุดคอล์ยร้อนและถังพักความดันสู งทาหน้าที่เปลี่ยนสถานะไอสารทาความเย็นเป็ น
สารทาความเย็นเหลวและเก็บพักในถังพัก ท่อ A จะเป็ นท่อส่ งไอสารทาความเย็นสู่ คอล์ยร้ อน ถ้ามี
คอล์ยร้อนหลาย ๆ ตัว ท่อ A จะต้องออกแบบให้จ่ายไอสารทาความเย็นให้แก่คอล์ยร้อนเท่า ๆ กันให้
มากที่สุด ไอที่กลัน่ ตัวจะไหลสู่ ท่อ C สู่ ถงั พัก ความเอียงของท่อ C จะต้องเอียงสู่ ถงั พักเสมอ เพื่อสาร
ท าความเย็ น เหลวจะไหลเข้ า ได้ ส ะดวก สารท าความเย็ น เหลวจะจ่ า ยจากถั ง พัก ทางท่ อ D
เนื่ องจากคอล์ยร้อนและถังพักจะอยู่กนั คนละระดับ ดังนั้นจะต้องมีท่อต่อระหว่างอุปกรณ์ท้ งั
สองอีก 1 ท่อคือท่อ B เพื่อให้ความดันในอุ ปกรณ์ ท้ งั สองมีความดันเท่ากัน สารทาความเย็นเหลวจะ
ไหลได้สะดวกจากคอล์ยร้อนมายังถังพัก ที่ตวั พักความดันสู งควรที่จะมีอุปกรณ์ตรวจดูสารทาความเย็น
(SG) ภายในถังเพื่อป้ องกันการบรรจุสารทาความเย็นมากเกินในระบบ และอาจเป็ นสาเหตุให้ความดัน
สู งกว่าปกติ อย่างไรก็ดีเพื่อเป็ นการป้ องกันความดันสู งเกินไป วาล์วนิ รภัย (Safety Valve) จึงจาเป็ น
ที่จะต้องติดตั้งที่คอล์ยร้อนและถังพัก สิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออากาศที่เล็ดลอดเข้าในระบบทาความเย็น
จะทาให้ความดันสู งขึ้นกว่าปกติ มีผลทาให้เปลืองกาลังไฟฟ้ า จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการไล่อากาศออก
จากระบบ (Purge) โดยการเปิ ดวาล์วไล่อากาศ (Purging Valve, PV) วาล์วเปิ ด – ปิ ด (Shut off Valve)
ในรู ปที่ 2.21 ต้องติดตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยไม่สิ้นเปลืองสารทาความเย็น
2.4.2 ถังพักความดันต่า (Low Side Seperater)
ชุ ดถังพักความดันต่าทาหน้าที่เก็บสารทาความเย็นเหลวที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิคอล์ยเย็น
โดยสารทาความเย็นเหลวจะถูกปั๊ มส่ งไปยังคอล์ยเย็นของห้องเย็นต่าง ๆ

รู ปที่ 2.22 ชุดถังพักความดันต่า

อุปกรณ์ ที่จาเป็ นประกอบด้วยวาล์วลู กลอย (FS) ซึ่ งควบคุ มระดับสารทาความเย็นไม่ให้ต่ า
เกิ นไป (FSL) และไม่ให้สูงเกิ นไป (FSH) วาล์วทั้งสองจะทาหน้าที่เปิ ด – ปิ ดวาล์วไฟฟ้ า (SV) ปั๊ ม
สารทาความเย็นจะดู ดสารท าความเย็นผ่า นท่ อ F ส่ งไปยังท่อ G ในบางกรณี ความดันในท่อ G
อาจจะมีค่าสู งเกิ นไปเนื่ องจากมีการปิ ดวาล์วด้านส่ งของปั๊ ม อาจทาให้ท่อหรื อปั๊ มเสี ยหายจึงจาเป็ นที่
จะต้องติดตั้งท่อ H ซึ่ งมีวาล์วควบคุมความดัน (Pressure Regulator , PR) ดังนั้น เมื่อความดันสู งกว่า
ที่ต้ งั ไว้วาล์วจะเปิ ดให้สารทาความเย็นไหลกลับถังพัก
ในกรณี ที่ที่ใช้สารทาความเย็นแอมโมเนียจะมีน้ ามันหล่อลื่นปนอยู่ น้ ามันหล่อลื่นจะแยกตัวอยู่
ด้านล่างได้ง่ายกว่าสารฟรี ออน จึงจาเป็ นที่จะต้องมีอุปกรณ์แยกน้ ามัน (OS) ติดตั้งใต้ถงั พักความดันต่า
เมื่อต้องการเอาน้ ามันออกจะทาได้โดยปิ ดท่อ J แล้วเปิ ดไอดงจากท่อ C ไอดงจะทาหน้าที่ทาให้สาร
ทาความเย็นเหลวในถัง OS กลายเป็ นไอมากที่สุดแล้วแยกตัวไปทางท่อ E ในขณะเดียวกันก็เป็ นการ
เพิ่มความดันในถัง OS ให้สูงกว่าบรรยากาศ ทาให้สามารถนาน้ ามันหล่อลื่นจากถัง OS ได้
2.5 ชุ ดคอล์ยเย็น (Evaporator)
2.5.1 ชนิดของ Evaporator

รู ปที่ 2.23 Shell and Tube evaporator

รู ปที่ 2.24 Plate evaporator
รู ปที่ 2.25 Tube-in Tube evaporator
Shell and Tube evaporator ทางานโดยน้ าที่ตอ้ งการทาให้เย็นจะไหลเข้ามายังอีวาปอเรเตอร์ แล้ว
ส่ งความร้อนให้แก่สารทาความเย็นความดันต่าแล้วออกไปยัง Compressor

รู ปที่ 6.26 หลักการทางาน Shell and Tube evaporator

2.5.2 ระบบส่ งสารทาความเย็น
1. แบบขยายโดยตรง (Direct Expansion) เป็ นระบบที่สารทาความเย็นส่ งจากคอนเดนเซอร์
หรื อถังพักความดันสู ง (High Pressure Receiver) ผ่าน Expansion Valve เข้าสู่ คอล์ยเย็นโดยตรง
2. แบบท่วมคอล์ย (Flooded Coil) เป็ นระบบที่สารทาความเย็นส่ งจากคอล์ยร้อน หรื อถังพัก
ความดันสู งผ่านวาล์วลดความดันสู่ ถงั เก็บความดันต่าก่อน จากนั้นสารทาความเย็นจากถังความดันต่าจะ
ไหลเข้าคอล์ยเย็นโดยอาศัยการที่ของเหลวไหลไปแทนที่ก๊าซ

รู ปที่ 2.27 ระบบท่วมคอล์ย (Flooded Coil)
คอล์ยเย็นแบบ (Flooded Coil) จะต้องมีปริ มาตรของท่อซึ่ งบรรจุสารทาความเย็นมากกว่าระบบขยาย
โดยตรงเพราะต้องมีที่สาหรับก๊าซของสารทาความเย็นแยกตัวออกและลอยตัวขึ้นออกจากคอล์ยเย็น
3. แบบปั้ มหมุนเวียน ( Liquid Recirculation ) หรื อ Liquid Overfeed System ระบบทาความ
เย็นแบบนี้นิยมใช้ในระบบทาความเย็นขนาดใหญ่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู ง

รู ปที่ 2.28 ระบบปั้ มหมุนเวียน (Pump Recriculation)
หลัก การท างานน้ า ยาเหลวจะถู กปั๊ ม ส่ งเข้า อี วาโปเรเตอร์ เป็ นปริ ม าณมาก มากเกิ นกว่า
ปริ มาณที่น้ ายาเหลวจะระเหยกลายเป็ นไอ ดังนั้นอีวาโปเรเตอร์ จะมีพ้ืนที่ผิวภายในคอล์ยเปี ยกตลอด ทา
ให้มีการถ่ายเทความร้อนดีที่สุด และยังเป็ นระบบที่ไอสารทาความเย็นที่ออกจากคอล์ยเย็นจะเป็ นไอ
อิ่มตัว (ไม่เป็ น Superheated) ทาให้มีอุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ ต่ ากว่าแบบ Direct Expansion
ข้อดีของระบบ Liquid Overfeed คือสามารถลดพลังงานที่ใช้ในระบบโดยรวมได้

2.6 กรรมวิธีการลดอุณหภูมิวตั ถุ
2.6.1 ระบบลดความเย็นแบบน้ าเย็น (Hydrocooling) คือ กรรมวิธีการลดอุณหภูมิของผักและผลไม้
โดยใช้น้ าเย็น ซึ่ งเหมาะสาหรับผักใบ เพราะน้ าเย็นสามารถเข้าไปด้านภายในได้ดีกว่าลมที่ไม่สามารถ
เข้าไปถึงได้ แต่มีขอ้ เสี ยคือ การแพร่ ของเชื้อโรคในน้ า จะเป็ นไปได้สูง

รู ปที่ 2.29 ระบบลดความเย็นแบบน้ าเย็น (Hydrocooling)
2.6.2 ระบบลดความเย็นแบบลมเป่ า (Air Blast Freezer) คือกรรมวิธีการลดอุณหภูมิโดยลมเย็นพัด
ผ่านวัตถุที่บรรจุภายในห้อง และถูกทาให้ลดอุณหภูมิในคราวเดียวกัน

รู ปที่ 2.30 ระบบลดความเย็นแบบลมเป่ า (Air Blast Freezer)
2.6.3 ระบบลดความเย็นแบบล้อเลื่อน (Freezing Trolley) คือกรรมวิธีการแช่แข็งโดยที่วตั ถุจะถูก
บรรจุในชั้นของล้อเลื่อน โดยที่ลอ้ เลื่อนจะถูกทยอยส่ งเข้าไปในรางเลื่อน

รู ปที่ 2.31 ระบบลดความเย็นแบบล้อเลื่อน (Freezing Trolley)

2.6.4 ระบบลดความเย็นแบบแผ่นเรี ยบ (Plate Freezer) คือกรรมวิธีการแช่แข็งโดยที่วตั ถุที่จะ
ทาการแช่แข็งวางบนชั้นซึ่ งทาหน้าที่เป็ นคอล์ยเย็นด้วย การถ่ายเทความเย็นโดยการนา (Conduction)

รู ปที่ 2.32 ระบบลดความเย็นแบบแผ่นเรี ยบ (Plate Freezer)
2.6.5 ระบบลดความเย็นแบบสายพาน (Belt Freezer) คือกรรมวิธีการแช่แข็งโดยที่วตั ถุที่จะทา
การแข็ง จะถูกลาเลียงเข้าห้องเย็นโดยสายพาน มักจะใช้กบั วัตถุที่ใช้เวลาในการแข็งตัวน้อยกว่า 30 นาที

รู ปที่ 2.33 ระบบลดความเย็นแบบสายพาน (Belt Freezer)
2.7 สารทาความเย็น (Refrigerant)

รู ปที่ 2.34 ชนิดสารทาความเย็น

สารทาความเย็นที่ใช้กนั ทัว่ ไปในระบบทาความเย็นได้แก่ แอมโมเนีย 97 % ,HFC&HCFC 2 %
และ HC 1 % ในระบบทาความเย็นที่อุณหภูมิ ค่อนข้างต่าแอมโมเนียเป็ นสารทาความเย็นที่ได้รับความ
นิยมใช้กนั อย่าง แพร่ หลาย แม้วา่ แอมโมเนียจะเป็ นสารพิษและสามารถจุดระเบิดได้ในบางสภาวะก็ตาม
แต่คุณสมบัติทางด้านความร้ อนที่ดีเยี่ยมของแอมโมเนี ย ทาให้ นาไปใช้กบั อุปกรณ์ ทาความเย็นขนาด
ใหญ่ แอมโมเนียมี ราคาถูกและความสามารถในการทาความเย็นสู งสุ ด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิ ด
อื่น แอมโมเนียมีจุด เดือดต่าประมาณ -2.2 C ที่ความดันบรรยากาศ ดังนั้นอีวาโปรเรเตอร์ และเครื่ อง
ควบแน่นในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความดันอยูใ่ นช่วงปานกลางคือ -15 C และ 30 C ที่ความดัน
2.37 bar และ 11.67 bar โดยปกติแอมโมเนียแห้งจะไม่กดั กร่ อนโลหะ แต่เมื่อถูกความชื้ นจะกัดโลหะที่
ไม่ใช้เหล็ก และไม่ผสมกับน้ ามัน จึงไม่ทาให้น้ ามันหล่ อลื่ นเครื่ องอัดเจือจาง สาหรับการรั่วไหลของ
แอมโมเนีย เราสามารถทดสอบได้โดยเผาเทียนที่ทาด้วยกามะถันในจุดที่จะทดสอบ ถ้าหากมีแอมโมเนีย
รั่ วออกมาจะเกิ ดควันสี ขาวขึ้ น หรื ออาจทาบริ เวณรอยต่อของท่อด้วยสารละลายสบู่เข้มข้น ถ้ามีการ
รั่วไหลจะมีฟอง เกิดขึ้น สามารถใช้กบั เครื่ องอัดทั้งแบบลูกสู บชัก แบบโรตารี่ และแบบใช้แรงเหวีย่ ง
ปั ญหาการเปลี่ ย นแปลงของภู มิอากาศและภาวะโลกร้ อน ทาให้มีแรงผลัก ดันจากองค์ ก รที่
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้มีการเปลี่ยนไปใช้สารทาความเย็นที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ไม่เหมือนกัน ในฐานะประเทศรับเทคโนโลยีจาเป็ นต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะตามมา

รู ปที่ 2.35 แสดงคุณสมบัติบางส่ วนของสารทาความเย็น
คาศัพท์ที่ควรรู ้จกั คือ
ODP ozone depletion potential เป็ นดัชนีวดั ผลกระทบต่อโอโซน
GWP global warming potential เป็ นดัชนีวดั ผลกระทบต่อโลกร้อนตัวเลขยิง่ น้อยยิง่

2.8 ระบบละลายน้ าแข็ง (Defrost System)
หากต้องการใช้งานอุณหภูมิต่ากว่า 0 °C ที่ความดันบรรยากาศ ซึ่ งที่อุณหภูมิน้ าจะมีสถานะเป็ น
น้ าแข็ง เมื่ อนาวัตถุ ดบั หรื อผลิ ตภัณฑ์เข้ามารั กษาอุ ณหภู มิ ก็จะมี ความชื้ นระเหยจากผิวสู่ บรรยากาศ
นอกจากนี้ ยงั มีความเย็นก็จะกลายเป็ นน้ าแข็งเกาะส่ วนทาความเย็น ซึ่ งจะส่ งผลให้การถ่ายเทความเย็น
ภายในห้องลดลง ส่ งผลให้ไม่สามารถทาอุณหภูมิในห้องทาความเย็นได้ตามค่าที่ตอ้ งการ จึงต้องมีการ
ละลายน้ าแข็งที่เกาะส่ วนทาความเย็นนี้ทิง้ วิธีการละลายน้ าแข็งที่ง่ายที่สุดคือ การปิ ดระบบทาความเย็น
แต่ในทางปฏิบตั ิเราไม่สามารถปิ ดระบบทาความเย็นได้ จึงต้องดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. การละลายน้าแข็งด้ วยน้า (Water Defrost) โดยการฉี ดน้ าอุ่นเข้าไปภายในห้องเย็นอย่างเร็ ว
และฉี ดหลาย ๆ จุดโดยก่ อนฉี ดจะต้องปิ ดเครื่ อง และต้องคานึ งถึ งท่อน้ าระบายทิ้งต้องเหมาะสมกับ
ปริ มาณน้ าที่ใช้ในการละลายน้ าแข็งรวมกับน้ าแข็งที่ละลายออกจากส่ วนทาความเย็น ใช้เวลา 5-10 นาที
การทางานสามารถควบคุมได้โดยผูใ้ ช้งานหรื อแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ต้ งั เวลา (Timer)
2. การละลายนา้ แข็งไฟฟ้ า (Heater Defrost) วิธีน้ ีมกั ใช้ในการละลายน้ าแข็งสาหรับการทา
ความเย็นแบบครี บโดยใช้ขดลวดความร้อน (Heater) การทางานสามารถควบคุมได้โดยผูใ้ ช้งานหรื อ
แบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ต้ งั เวลาปรับตั้งให้ระบบทางานได้เอง
3. การละลายนา้ แข็งด้ วยก๊าซร้ อน (Hot Gas Defrost) วิธีน้ ีจะนาความร้อนจากสารทาความเย็น
ที่ผา่ นเครื่ องอัดเข้าไปยังส่ วนทาความเย็นแทนที่สารทาความเย็นเหลวที่ผา่ นการระบายความร้อนมาแล้ว
เป็ นวิธีที่เหมาะสม ประสิ ทธิ ภาพในการละลายดี รวดเร็ วและสิ้ นเปลืองพลังงานต่าที่สุด ดังรู ปที่ 2-8.16

รู ปที่ 2.36 ระบบละลายน้ าแข็งด้วยก๊าซร้อน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรี ยน
1. Economizer ของระบบเครื่ องทาความเย็นทาหน้าที่อะไร
ก. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด High-Stage
ข. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด Low-Stage
ค. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นเหลวจากเครื่ องควบแน่น
ง. เพิ่มอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด Stage 1st

รู ปที่ 37 ให้ตอบคาถามข้อ 3-4
2. ของไหลส่ วนที่ออกจากระบบหมายเลข 2 คืออะไร
ก.สารทาความเย็นเหลวความดันต่า
ข.ไอสารทาความเย็นอิ่มตัว
ค.สารทาความเย็นไอร้อนยวดยิง่
ง. น้ ามันหล่อลื่น
3. Accumulator ทาหน้าที่อะไร
ก. บรรจุสารทาความเย็นเหลวอิ่มตัวความดันต่า
ข. บรรจุสารทาความเย็นเหลวอิ่มตัวความดันสู ง
ค. ดูดรับความร้อนจากผลิตภัณฑ์
ง. ระบายความร้อนออกจากสารทาความเย็น

รู ปที่ 38 ให้ตอบคาถามข้อ 9-15

4. Flash tank Intercooler ในระบบเครื่ องทาความเย็น ทาหน้าที่อะไร
ก. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด High-Stage
ข. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องอัด Low-Stage
ค. ลดอุณหภูมิสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่ องระเหย
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
5. ข้อใดคือหน้าที่ของ High –Stage Compressor
ก. ดูดความร้อนสารทาความเย็นเหลว
ข. เพิ่มอุณหภูมิไอสารทาความเย็น
ค. คายความร้อนสารทาความเย็นเหลว
ง. เพิ่มอุณหภูมิสารทาความเย็นเหลว
6. HP ในระบบเครื่ องทาความเย็นทาหน้าที่อะไร
ก. ป้ องกันน้ ามันหล่อลื่นในเครื่ องอัดต่ากว่าจุดที่ต้ งั ไว้
ข. ป้ องกันความดันทางด้านส่ งของเครื่ องอัดมีค่าสู งเกินไป
ค. ป้ องกันไม่ให้ความดันทางด้านดูดของเครื่ องอัดต่าเกินไป
ง. ป้ องกันไม่ให้สารทาความเย็นไหลกลับเข้าเครื่ องอัด
7. CV ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ป้ องกันน้ ามันหล่อลื่นในเครื่ องอัดต่ากว่าจุดที่ต้ งั ไว้
ข. ป้ องกันความดันทางด้านส่ งของเครื่ องอัดมีค่าสู งเกินไป
ค. ป้ องกันไม่ให้ความดันทางด้านดูดของเครื่ องอัดต่าเกินไป
ง. ป้ องกันไม่ให้สารทาความเย็นไหลกลับเข้าเครื่ องอัด
8. OS ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ป้ องกันน้ ามันหล่อลื่นในเครื่ องอัดต่ากว่าจุดที่ต้ งั ไว้
ข. แยกสารทาความเย็นเหลวออกจากไอสารทาความเย็น
ค. ลดความดันน้ ามันหล่อลื่นก่อนเข้าเครื่ องอัด
ง. แยกน้ ามันหล่อลื่นออกจากสารทาความเย็น
9. ข้อใดคือหลักการทางานของคอนเดนเซอร์แบบ Water cooled
ก. สารทาความเย็นถ่ายเทความร้อนสู่ อากาศ
ข. น้ าในคอนเดนเซอร์ รับความร้อนจากสารทาความเย็น
ค. สารทาความเย็นถ่ายเทความ ร้อนสู่ น้ าและอากาศ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

10. ข้อใดคือหลักการทางานของ Evaporative Condenser
ก. สารทาความเย็นถ่ายเทความร้อนสู่ อากาศ
ข. น้ าในคอนเดนเซอร์ รับความร้อนจากสารทาความเย็น
ค. สารทาความเย็นถ่ายเทความร้อนสู่ น้ าและอากาศ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
11. ระบบส่ งสารทาความเย็นแบบ ( Liquid Recirculation ) มีหลักการทางานอย่างไร
ก. สารทาความเย็นเหลวผ่าน (Expansion Valve) เข้าสู่ คอล์ยเย็นโดยตรง
ข. สารทาความเย็นจากถังความดันต่าไหลเข้าคอล์ยเย็นโดยอาศัยของเหลวไหลไปแทนที่ก๊าซ
ค. ปั๊ มสารทาความเย็นเหลวอิ่มตัวเคลื่อนที่จาก Low-Pressure Receiver ไปยังคอล์ยเย็น
ง. สารทาความเย็นจากถังความดันสู งไหลเข้าคอล์ยเย็นโดยตรง
12. ข้อใดคือหลักการทางานของระบบลดอุณหภูมิเครื่ องทาความเย็นแบบ (Air Blast Freezer)
ก. น้ าเย็นพาความร้อนออกจากวัตถุ
ข.ลมพัดผ่านถ่ายเทความร้อนออกจากวัตถุ
ค. วัตถุลาเลียงบนสายพานและลมเป่ าพัดผ่าน ง. วัตถุถ่ายเทความร้อนกับคอล์ยเย็นโดยตรง
13. ข้อใดคือหลักการทางานของระบบ Hotgas Defrost Evaporator
ก. ส่ งสารทาความเย็นจากเครื่ องอัดไปยังคอยล์เย็น ข. ใช้ความร้อนจากขดลวดไฟฟ้า
ค. ใช้น้ าฉี ดลงบนคอล์ยเย็น
ง. หยุดการทางานเครื่ องอัด
14. ข้อใดคือความหมายของ GWP
ก. ดัชนีวดั ผลกระทบต่อโอโซน
ข. ดัชนีวดั ผลกระทบต่อโลกร้อน
ค. ดัชนีวดั ผลกระทบต่อการใช้พลังงาน
ง. ดัชนีวดั ความเข้มข้นของมลพิษ

สื่ อการเรียนการสอน
สไลด์ คอมพิวเตอร์

รู ปที 2.1 ส่ วนประกอบเครื่ องทาความเย็นในงานอุตสาหกรรม
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.1

รู ปที่ 2.2 เครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอแบบ Single Stage
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.2

รู ปที 2.3 เครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอแบบ Two Stage
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.3

รู ปที 2.4 แสดง Flash tank Intercooler ระบบ Two Stage
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.4

รู ปที่ 2.5 ชุดคอมเพรสเซอร์
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่2.5

รู ปที่ 2.7 ระบบ Liquid Injection Oil Cooling

สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.6

รู ปที่ 2.8 Air Cooled Condenser

สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.7

Air Cooled Condenser
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.8

รู ปที่ 2.11 Evaporative Condenser
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.9

รู ปที่ 2.11 Evaporative Condenser
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.10

รู ปที่ 2.9 Shell & Tube Condenser
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.11

รู ปที่ 2.9 Shell & Tube Condenser
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.12

รู ปที่ 2.10 Cooling Tower
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 13

ชุดคอล์ยร้อนและหอผึ่งเย็น

สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 14

รู ปที่ 2.13 ชุดถังพักความดันสู ง
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 15

รู ปที่ 2.14 ชุดถังพักความดันต่า
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 16

รู ปที่ 2.15 ระบบขยายโดยตรง (Direct Expansion)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 17

รู ปที่ 2.16 ระบบท่ วมคอล์ ย (Flooded Coil)
สไลด์ คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 18

รู ปที่ 2.17 ระบบปั้ มหมุนเวียน (Pump Recriculation)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 19

รู ปที่ 2.18 ระบบลดความเย็นแบบน้ าเย็น (Hydrocooling)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.20

รู ปที่ 2.19 ระบบลดความเย็นแบบลมเป่ า (Air Blast Freezer)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.21

รู ปที่ 2.20 ระบบลดความเย็นแบบล้อเลื่อน (Freezing Trolley)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.22

รู ปที่ 2.21 ระบบลดความเย็นแบบแผ่นเรี ยบ (Plate Freezer)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.23

รู ปที่ 2.22 ระบบลดความเย็นแบบสายพาน (Belt Freezer)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.24

รู ปที่ 2.23 ชนิดสารทาความเย็น
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.25

ODP ozone depletion potential เป็ นดัชนี วดั ผลกระทบต่อโอโซน
GWP global warming potential เป็ นดัชนี วดั ผลกระทบต่อโลกร้อนตัวเลขยิง่ น้อยยิง่
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.26

รู ปที่ 2.36 ระบบละลายน้ าแข็งด้วยก๊าซร้อน
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.27

สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากาลัง
ชื่อวิชา : เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม
เรื่ อง
: เครื่ องทาความเย็นอุตสาหกรรม

ใบวัตถุประสงค์
รหัสวิชา 3104-2301
หน่วยที่ : 2

หลังจากจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะ….
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
R

1. บอกหน้าที่ Contactor ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
2. บอกหน้าที่ Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
3. อธิบายหลักการทางาน Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
4. บอกหน้าที่ Timer relay ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
5. บอกหน้าที่ของ FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
6. อธิบายหลักการทางานของ FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
7. บอกหน้าที่ของ Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
8. อธิบายหลักการทางานของ Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
9. บอกหน้าที่ของ High Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
10. อธิบายหลักการทางานของ High Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
11. บอกหน้าที่ของ Low Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
12. อธิบายหลักการทางานของ Low Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นได้
13. อธิบายสภาวะการทางานระบบเครื่ องทาความเย็นในภาวะการณ์ต่าง ๆได้

IS : ระดับทางสติปัญญา
R : พื้นคืนความรู ้
A : ประยุกต์ความรู ้
T : ส่ งถ่ายความรู ้

ISL
A



















T

สื่ อการเรียนการสอน
สไลด์ คอมพิวเตอร์

รู ปที่ 2.25 แสดงวงจรทางกลเครื่ องทาความเย็น
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.28

รู ปที่ 2.26 ระบบควบคุมไฟฟ้า (Electric Control)
สไลด์คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 2.29

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์

1-8

เวลา (นาที)

10

5

Pre-Test
ขั้นสนใจปั ญหา (M )
I

Information

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

Application

แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ
ใบสัง่ งาน

Progress

ใบประเมินผล
สูง

ระดับกิจกรรม
ผูเ้ รี ยน
Midia

ปานกลาง
ต่า
ใบเนื้อหา
ชุดทดลอง
สไลด์คอมพิวเตอร์

Post-Test

45

30

10

5

15

ใบเนื้อหา
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ าเครื่ องทาความเย็น

อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ าเครื่ องทาความเย็น

รู ปที่ 2.39 แสดงวงจรทางกลเครื่ องทาความเย็น
ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์ทางานของระบบทาความเย็นในภาวะการณ์ต่าง ๆ
ภาวะ การทางานของระบบ
1 ปกติ
2 อุณหภูมิหอ้ งถึง
3 อุณหภูมิห้องถึงระบบ
จะ Pump Down
4 เริ่ มมีการละลาย
น้ าแข็งด้วยไฟฟ้า
5

หลังจากการละลาย
น้ าแข็งสิ้นสุด

คอมเพรสเซอร์
พัดลมคอล์ยร้อน
- เปิ ด
เปิ ด
- ปิ ดทันที
ปิ ดเมื่อคอม ฯ หยุด
- ปิ ดโดยอุปกรณ์
ปิ ดเมื่อคอม ฯ หยุด
ป้ องกันความดันต่า
- ปิ ดทันทีหรื อ
หยุดเมื่อคอม ฯ หยุด
ปิ ดโดยอุปกรณ์
ป้ องกันความดันต่า
- เปิ ดทันที หรื อเปิ ดเมื่อ
เปิ ด
ความดันท่อดูดพิ่มขึ้น

พัดลมคอล์ยเย็น
เปิ ด
เปิ ดหรื อปิ ด
เปิ ด หรื อ ปิ ด

วาล์วไฟฟ้า
เปิ ด
ปิ ด
ปิ ดทันที

ปิ ดทันที

ปิ ดทันที

เปิ ดหลังวาล์ว
ไฟฟ้าเปิ ด

เปิ ดก่อนพัดลม
คอล์ยเย็น
ทางาน

รู ปที่ 2.40 ระบบควบคุมไฟฟ้า (Electric Control)

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรี ยน
1. Contactor ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์
ข. ตัดระบบไฟฟ้าเมื่อลัดวงจร
ค. ป้ องกันกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ สูงผิดปกติ
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
2. Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. ป้ องกันแรงดันไฟฟ้าสู งผิดปกติ
ข. ป้ องกันกระแสไฟฟ้าสู งผิดปกติ
ค. ป้ องกันระบบไฟฟ้าลัดวงจร
ง. ป้ องกันแรงดันไฟฟ้าต่ากว่าปกติ
3. ข้อใดคือหลักการทางานของ Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดเมื่อกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ สูงผิดปกติ
ข. ต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการต่ากว่าปกติ
ค. ตัดเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการต่ากว่าปกติ
ง. ต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการสู งกว่าปกติ
4. Timer relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. เปิ ด-ปิ ด ระบบไฟฟ้า
ข. ป้ องกันกระแสไฟฟ้าสู งเกินไป
ค. ตัดระบบไฟฟ้าเมื่อลัดวงจร
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ควบคุมอุณหภูมิชุดคอยล์เย็น
ข. ควบคุมอุณหภูมิชุดคอยล์ร้อน
ค. ควบคุมความดันสารทาความเย็น
ง. ควบคุมอัตราการไหลสารทาความเย็น
6. ข้อใดคือหลักการทางานของ FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ต่อไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
7. Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ควบคุมความดันของเหลว
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเหลว
ค. ควบคุมอัตราการไหลของเหลว
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. ข้อใดคือหลักการทางานของ Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ต่อไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
9. ข้อใดคือหลักการทางานของ High Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดไฟฟ้าเมื่อความดันสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่อความดันต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่อความดันต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ต่อไฟฟ้าเมื่อความดันสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
10. ระบบเครื่ องทาความเย็นเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้ งั ไว้ส่วนใดไม่จาเป็ นต้องหยุดทางานก็ได้
ก. คอมเพรสเซอร์
ข. พัดลมคอล์ยร้อน
ค. พัดลมคอล์ยเย็น
ง. วาล์วไฟฟ้า

เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
1. Contactor ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์
ข. ตัดระบบไฟฟ้าเมื่อลัดวงจร
ค. ป้ องกันกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ สูงผิดปกติ
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
2. Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. ป้ องกันแรงดันไฟฟ้าสู งผิดปกติ
ข. ป้ องกันกระแสไฟฟ้าสู งผิดปกติ
ค. ป้ องกันระบบไฟฟ้าลัดวงจร
ง. ป้ องกันแรงดันไฟฟ้าต่ากว่าปกติ
3. ข้อใดคือหลักการทางานของ Over load relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดเมื่อกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ สูงผิดปกติ
ข. ต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการต่ากว่าปกติ
ค. ตัดเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการต่ากว่าปกติ
ง. ต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการสู งกว่าปกติ
4. Timer relay ในระบบเครื่ องทาความเย็น มีหน้าที่อะไร
ก. เปิ ด-ปิ ด ระบบไฟฟ้า
ข. ป้ องกันกระแสไฟฟ้าสู งเกินไป
ค. ตัดระบบไฟฟ้าเมื่อลัดวงจร
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ควบคุมอุณหภูมิชุดคอยล์เย็น
ข. ควบคุมอุณหภูมิชุดคอยล์ร้อน
ค. ควบคุมความดันสารทาความเย็น
ง. ควบคุมอัตราการไหลสารทาความเย็น
6. ข้อใดคือหลักการทางานของ FREEZSTART ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ต่อไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
7. Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็นมีหน้าที่อะไร
ก. ควบคุมความดันของเหลว
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเหลว
ค. ควบคุมอัตราการไหลของเหลว
ง. ตั้งเวลาการทางานอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. ข้อใดคือหลักการทางานของ Flow Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ต่อไฟฟ้าเมื่ออัตราการไหลสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
9. ข้อใดคือหลักการทางานของ High Pressure Switch ในระบบเครื่ องทาความเย็น
ก. ตัดไฟฟ้าเมื่อความดันสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
ข. ต่อไฟฟ้าเมื่อความดันต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ค. ตัดไฟฟ้าเมื่อความดันต่ากว่าที่ต้ งั ไว้
ง. ต่อไฟฟ้าเมื่อความดันสู งกว่าที่ต้ งั ไว้
10. ระบบเครื่ องทาความเย็นเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้ งั ไว้ส่วนใดไม่จาเป็ นต้องหยุดทางานก็ได้
ก. คอมเพรสเซอร์
ข. พัดลมคอล์ยร้อน
ค. พัดลมคอล์ยเย็น
ง. วาล์วไฟฟ้า

