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บทที่ 6
การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับ
ระบบทําความเย็น
(Energy Conservation for
Refrigeration System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
โรงงานที่ มีการใช้ระบบทําความเย็น ไม่ว่าเพื่ อการแช่ แข็งหรื อลดอุ ณ หภู มิสิ นค้า จําเป็ นต้องใช้พ ลังงานใน
ปริ มาณมหาศาล แต่ ห ากโรงงานสามารถควบคุ ม การทํา งานของระบบทํา ความเย็น ให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพได้แล้ว การใช้พลังงานก็จะเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กบั สถาน
ประกอบการลงได้เป็ นอันมาก
วัตถุประสงค์
1. ทราบหลักการทํางานและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบทําความเย็น
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของระบบทําความเย็น
3. เข้าใจวิธีประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทําความเย็น
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6.1 บทนํา
การทําความเย็นเป็ นกระบวนการดึ งความร้อนออกจากวัตถุหรื ออากาศเพื่ อรักษาให้มีอุณ หภูมิต่ าํ กว่าอากาศ
แวดล้อมภายนอก เช่น การแช่เย็นอาหารในตูเ้ ย็น การแช่แข็งอาหารสดในตูแ้ ช่แข็งหรื อห้องเย็นในโรงงานแปร
รู ปอาหารหรื อห้างสรรพสิ นค้า หรื อการผลิตนํ้าแข็งในโรงนํ้าแข็ง
ระบบทําความเย็นมีหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามในที่น้ ี เราจะเน้นที่การทําความเย็นโดยระบบทําความเย็น
แบบอัดไอ เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
6.2 ระบบทําความเย็น (Refrigeration System)
อุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ดงึ ความร้ อนออกจากวัตถุหรื ออากาศ เพื่อรักษาให้ มีอุณหภูมิตาํ่ กว่ าอากาศแวดล้ อมภายนอก
เรี ยกว่า เครื่ องทําความเย็น (Refrigerator) กระบวนการทําความเย็นในเครื่ องทําความเย็นอาจจําแนกได้เป็ น
ก) การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)
- แบบชั้นเดียว (Single stage)
- แบบหลายชั้น (Multi stage)
ข) การทําความเย็นแบบดูดซึ ม (Absorption Cooling)
ในเครื่ อ งทําความเย็นจะมี ส ารตัวกลางที่ ทาํ หน้าที่ ข นถ่ ายความร้ อน เรี ยกว่า สารทําความเย็น (Refrigerant)
โดยมากเครื่ องทําความเย็นแบบอัดไอจะใช้แอมโมเนี ยและสารในกลุ่มฟรี ออนเป็ นสารทําความเย็น ส่ วนใน
เครื่ องทําความเย็นแบบดูดซึ มจะใช้น้ าํ เป็ นสารทําความเย็นร่ วมกับการใช้สารในกลุ่มนํ้าเกลือ เช่น ลิเที ยมโบร
ไมด์ เป็ นสารดูดซึ ม (Absorbent)
6.2.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ตัว ได้แก่ เครื่ องระเหย คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์
และวาล์ วลดความดัน เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศ ดังแสดงในรู ป
คอนเดนเซอร์
วาล์วลด
ความดัน

3

2

คอมเพรสเซอร์

เครื่ องระเหย
1

4

รู ปที่ 6.2.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดียว
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ในกรณี ของการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่าํ ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างคอนเดนเซอร์และเครื่ องระเหย
จะมีค่ากว้างมาก วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดี ยวไม่เหมาะที่ จะนํามาใช้ในกรณี น้ ี เนื่ องจากอัตราส่ วน
ความดันของคอมเพรสเซอร์ จะมีค่าสู งเกินไป ยิ่งช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิกว้างมากเท่าใด ก็ย่ิงทําให้ช่วง
ความแตกต่างของความดันในวัฏจักรกว้างมากขึ้นเท่านั้น และส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบลดลง
เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพของคอมเพรสเซอร์จะแปรผกผันกับค่าอัตราส่ วนความดัน
ปั ญ หานี้ ส ามารถแก้ไขได้โดยวัฏ จักรทําความเย็นแบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration
cycle) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-2 ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมต่อวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอที่ทาํ งานที่อุณหภูมิแตกต่าง
กันตั้งแต่ 2 วัฏจักรขึ้ นไปเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (cascade heat exchanger) ซึ่ งทําหน้าที่
เป็ นคอนเดนเซอร์ ของวัฏจักรที่ทาํ งานที่อุณหภูมิต่าํ และเป็ นเครื่ องระเหยของวัฏจักรที่ทาํ งานที่อุณหภูมิสูงกว่า
โดยที่ สารทําความเย็นของวัฏจักรทั้งสองจะแยกออกจากกัน ระบบนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบคื อ วัฏจักรที่ นาํ มาเชื่ อมต่อ
เข้าด้วยกันสามารถใช้สารทําความเย็นต่างชนิดกันได้ สารทําความเย็นบางชนิ ดเหมาะกับการใช้งานที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า บางชนิดก็เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง เราจึงสามารถเลือกใช้สารทําความเย็นชนิดต่างๆ เพื่อที่จะทําให้
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การทําความเย็นดีที่สุด แต่ขอ้ เสี ยของวัฏจักรนี้ กค็ ือ อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ของวัฏจักรที่มี
อุณหภูมิต่าํ จะต้องมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิของเครื่ องระเหยของวัฏจักรอุณหภูมิสูง เพื่อที่จะให้การถ่ายเทความร้อน
ระหว่างวัฏจักรทั้งสองเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุให้ค่าอัตราส่ วนความดันของคอมเพรสเซอร์ ในวัฏจักรทั้ง
สองมีค่าสู งขึ้น การที่จะลดอุณหภูมิแตกต่างในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและมีขนาดใหญ่ ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นด้วย

5

คอนเดนเซอร์

6

เครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อน

วาล์วลด
ความดัน

วาล์วลด
ความดัน

7

4

3

2

คอมเพรสเซอร์
ความดันสูง

คอมเพรสเซอร์
ความดันตํ่า

เครื่ องระเหย
1

8

รู ปที่ 6.2-2 (ก) ระบบทําความเย็นแบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration system)
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QL ความสามารถในการทํา

ความเย็นที่เพิ่มขึ้น

S

รู ปที่ 6.2-2 (ข) แผนภูมิอุณหภูมิ-เอนโทรปี สําหรับวัฏจักรในรู ปที่ 6.2-2 (ก)
ถ้าวัฏจักรทั้งสองในวัฏจักรทําความเย็นแบบหลายชั้นใช้สารทําความเย็นชนิ ดเดียวกัน เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้ อ นอาจจะถู ก แทนที่ โ ดยถัง ความดัน ธรรมดา ซึ่ งเรี ย กว่ า ถัง แยกไอ (liquid-vapour separator หรื อ flash
intercooler) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-3 ซึ่ งถังแยกไอนี้ จะทําหน้าที่ แยกสารทําความเย็นที่เป็ นของเหลวและไอออก
จากกัน ไอสารทําความเย็นที่ ออกจากถังแยกไอ (6) จะรวมตัวกับไอสารทําความเย็นที่ มาจากคอมเพรสเซอร์
ความดันตํ่า (3) และถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ความดันสู งต่อไป (7) ส่ วนสารทําความเย็นเหลวที่ออกจากถังแยก
ไอ (4) จะถูกลดความดันผ่านวาล์วลดความดันก่อนที่จะเข้าเครื่ องระเหยเพื่อทําความเย็น ซึ่ งจะเรี ยกวัฏจักรชนิ ด
นี้วา่ วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน (Multistage compression vapour compression refrigeration cycle)
ในบางกรณี ถงั แยกไอของวัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันอาจจะมีเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ ดัง
รู ปที่ 6.2-4 ในระบบนี้ สารทําความเย็นในสถานะของเหลวที่ ออกจากคอนเดนเซอร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรก (8) จะไหลเข้าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อคายความร้อนให้กบั สารทําความเย็นเหลวในถังแยกไอ
เพื่อให้เกิดการระเหยกลายเป็ นไอ ทําให้สารทําความเย็นเหลวในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนมีอุณหภูมิลดลง (9)
ก่อนที่ จะเข้าวาล์วลดความดันและเข้าเครื่ องระเหยต่อไป ส่ วนที่ สอง (7) จะไหลเข้าวาล์วลดความดันทําให้มี
ความดันและอุณหภูมิลดลง (4) ก่อนที่ จะเข้าถังแยกไอ สารทําความเย็นเหลวในถังแยกไอจะรับความร้อนทั้ง
จากเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนและจากไอสารทําความเย็นที่ มาจากคอมเพรสเซอร์ ความดันตํ่า (3) ทําให้เกิ ด
การระเหย จากนั้นไอสารทําความเย็นส่ วนนี้ (5) จะถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ความดันสู งต่อไป ระบบนี้ เหมาะที่
จะใช้กบั งานที่จาํ เป็ นต้องติดตั้งเครื่ องระเหยกับวาล์วลดความดันไกลจากอุปกรณ์อื่น
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รู ปที่ 6.2-3 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน

รู ปที่ 6.2-4 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน โดยใช้ถงั แยกไอเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
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นอกจากนี้ วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันยังสามารถทําความเย็นได้มากกว่า 1 อุณ หภู มิ โดยติ ดตั้ง
เครื่ องระเหยมากกว่า 1 ชุด ตัวอย่างของระบบนี้แสดงไว้ในรู ปที่ 6.2-5

รู ปที่ 6.2-5 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันและมีเครื่ องระเหย 2 ชุด

6.2.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration System)
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มเป็ นระบบทําความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนในการขับเครื่ องทําความเย็นให้
ทํางาน โดยความร้ อนที่ ป้อนให้มกั จะอยู่ในรู ปของไอนํ้า นํ้าร้ อน หรื อก๊ าซร้ อนซึ่ งเป็ นพลังงานคุ ณ ภาพตํ่า
ถึงแม้ว่าประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มจะตํ่ากว่าระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แต่หากพลังงาน
ความร้อนที่ป้อนมาจากความร้อนเหลือทิ้ง (เช่น ไอเสี ย) หรื อมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น แสงอาทิ ตย์
ชีวมวล) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
ระบบทําความเย็นแบบดู ดซึ มมี ส่วนประกอบที่ สําคัญ คื อ เครื่ องกําเนิ ด (Generator) คอนเดนเซอร์ หรื อคอยล์
ร้ อ น (Condenser) เครื่ อ งระเหยหรื อ คอยล์เย็น (Evaporator) เครื่ อ งดู ด ซึ ม (Absorber) และวาล์วลดความดัน
(Expansion Valve) ส่ วนสารทํางานจะเป็ นลักษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารทําความเย็น (เช่น นํ้า) และสารดูด
ซึ ม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด์, LiBr) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-6
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รู ปที่ 6.2-6 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ ม
หลักการทํางานเริ่ มต้นจากเครื่ องกําเนิ ดรับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอก ทําให้สารทําความเย็นเดือด
กลายเป็ นไอและแยกตัวจากสารดูดซึ ม ไอสารทําความเย็นจะถูกทําให้ควบแน่นที่คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ที่
อุณหภูมิ ∼40-50 °C และเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวแล้วไหลผ่านวาล์วลดความดันไปสู่ คอยล์เย็น ที่คอยล์เย็น
สารทําความเย็น จะรั บ ความร้ อ นจากสิ่ งแวดล้อมเพื่ อระเหยกลายเป็ นไอ (ที่ อุณ หภู มิ ∼5 °C ความดัน ∼6
mmHg) จากนั้นไอสารทําความเย็นจะถูกดูดซึ มด้วยสารดูดซึ มที่ ไหลผ่านวาล์วลดความดันอีกตัวหนึ่ งที่ ต่อมา
จากเครื่ องกําเนิ ดและกลายเป็ นของเหลวในเครื่ องดูดซึ ม ปฏิ กิริยาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นปฏิ กิริยาคายความร้อน จากนั้น
ของเหลวผสมจะถูกสู บโดยปั๊ มให้มีความดันสู งขึ้นเป็ น 75 mmHg และส่ งไปยังเครื่ องกําเนิ ดเพื่อรับความร้อน
จากแหล่งกําเนิดความร้อนต่อไป ซึ่ งถือว่าเป็ นการทํางานครบรอบวัฏจักร
ความแตกต่างระหว่างระบบทําความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึ ม คือ ระบบทําความเย็นแบบอัดไอเพิ่มความ
ดันให้กบั สารทําความเย็นทําโดยใช้คอมเพรสเซอร์ ซ่ ึ งทํางานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้ าขับ แต่ในระบบทําความ
เย็นแบบดูดซึ ม การเพิ่มความดันให้กบั สารทํางานทําโดยอาศัยเครื่ องกําเนิ ดและเครื่ องดูดซึ มร่ วมกัน โดยใช้
ความร้อนป้ อนเข้าที่ เครื่ องกําเนิ ดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ า เพื่ อผลิตไอที่ มีส มบัติเช่ นเดี ยวกับไอที่ ออกจาก
คอมเพรสเซอร์ในระบบแบบอัดไอ
ก) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว (Single Effect Absorption Cooling)
ระบบนี้ ใช้พลังงานความร้อนที่ อยู่ในรู ปของไอนํ้าที่ ความดันระหว่าง 0.8 – 1.5 kg/cm2 หรื อนํ้าร้อนที่ อุณหภูมิ
ระหว่าง 130 – 150 °C รู ปที่ 6.2-7 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มชั้นเดียว
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รู ปที่ 6.2-7 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มชั้นเดียว

ข) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น (Double Effect Absorption Cooling)
ระบบนี้ ใช้พลังงานความร้อนในรู ปของไอนํ้าที่ความดันประมาณ 8 kg/cm2 หรื อนํ้าร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 180
– 200 °C โดยระบบนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนสู งกว่าระบบแรกประมาณ 65% รู ปที่ 6.2-8 แสดงแผนผัง
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มสองชั้น

รู ปที่ 6.2-8 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มสองชั้น
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ค) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้ โดยตรง (Direct-fired Absorption Cooling)
ระบบนี้ ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงภายในเครื่ องกําเนิ ด หรื อความร้อนในรู ปของก๊าซร้อน
โดยอุ ณ หภู มิข องก๊ าซร้ อนที่ ออกจากเครื่ องกําเนิ ด จะมี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 190-204 °C โดยระบบนี้ จะมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะอยู่ในช่ วง 0.85 – 1.14 รู ปที่ 6.2-9 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มชนิ ดเผา
ไหม้โดยตรง

รู ปที่ 6.2-9 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มชนิดเผาไหม้โดยตรง
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6.3 สารทําความเย็น (Refrigerant)
สารทําความเย็นที่ ใช้กนั ทัว่ ไปในระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ได้แก่ แอมโมเนี ยและสารในกลุ่มฟลูออโร
คาร์ บอน ในระบบทําความเย็นที่ อุณหภูมิค่อนข้างตํ่า แอมโมเนี ยเป็ นสารทําความเย็นที่ได้รับความนิ ยมใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย
แอมโมเนี ยเป็ นสารความเย็นชนิ ดเดียวที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มฟลูออโรคาร์ บอน แม้วา่ แอมโมเนี ยจะเป็ นสารพิษและ
สามารถจุ ด ระเบิ ด ได้ในบางสภาวะก็ต าม แต่ คุ ณ สมบัติ ท างด้านความร้ อนที่ ดี เยี่ย มของแอมโมเนี ย ทําให้
แอมโมเนี ยเหมาะที่ จะนําไปใช้กบั โรงงาน ลานสเกตและห้องหรื ออุปกรณ์ ทาํ ความเย็นขนาดใหญ่ และถ้า
ประกอบกับความรู ้ความชํานาญในการควบคุมระบบ จะทําให้ปัญหาความเป็ นพิษของแอมโมเนี ยกลายเป็ น
เพียงปัญหาเล็กๆ เท่านั้น
แอมโมเนี ยมีความสามารถในการทําความเย็นสู งสุ ด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิดอื่น แอมโมเนี ยมีจุดเดือดตํ่า
ประมาณ -2.2 °C ที่ความดันบรรยากาศ ดังนั้น เครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ ในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความ
ดันอยูใ่ นช่วงปานกลางคือ -15 °C และ 30 °C ที่ความดัน 2.37 bar และ 11.67 bar
โดยปกติ แอมโมเนี ยแห้งจะไม่กดั กร่ อนโลหะ แต่ เมื่ อถู กความชื้ นแอมโมเนี ยจะกัดโลหะที่ ไม่ ใช่ เหล็ก เช่ น
ทองแดง ทองเหลือง เป็ นต้น ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีโลหะเหล่านี้ ในระบบที่ ใช้แอมโมเนี ยเป็ นสารความ
เย็น
แอมโมเนี ยมี คุณสมบัติไม่ผสมกับนํ้ามัน จึ งไม่ทาํ ให้น้ าํ มันหล่อลื่ นเครื่ องอัดเจื อจาง สําหรั บการรั่วไหลของ
แอมโมเนี ย เราสามารถทดสอบได้โดยเผาเที ยนที่ ทาํ ด้วยกํามะถันในจุดที่ จะทดสอบ ถ้าหากมี แอมโมเนี ยรั่ ว
ออกมาจะเกิดควันสี ขาวขึ้น หรื ออาจทาบริ เวณรอยต่อของท่อด้วยสารละลายสบู่เข้มข้น ถ้ามีการรั่วไหลจะมีฟอง
เกิดขึ้น
แอมโมเนี ยเป็ นสารความเย็นที่ มีราคาถูกและใช้งานได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติทางเคมีหลาย
อย่างที่ เหมาะจะใช้กบั ระบบทําความเย็นใหญ่ๆ ซึ่ งความเป็ นพิษไม่ใช่ ปัจจัยสําคัญ เช่น มีระบบควบคุมดีหรื อ
ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน และแอมโมเนียยังมีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนสู งอีกด้วย แอมโมเนียสามารถใช้
กับคอมเพรสเซอร์ท้ งั แบบลูกสู บชัก แบบโรตารี่ และแบบใช้แรงเหวี่ยง
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6.4 ภาระการทําความเย็น
ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นเป็ นผลรวมของความร้อนที่มาจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย
ภาระจากความร้อนผ่านผนัง
(Wall Heat Gain Load)

ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก
(Air Change Load)

ภาระจากตัวสิ นค้า
(Product Load)

ภาระอื่น ๆ
(Miscellaneous Load)

ภาระส่ วนนี้ ได้แก่ ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังจากภายนอกเข้ามาภายใน
บริ เวณทําความเย็นหรื อห้องเย็น ถึงแม้วา่ จะมีฉนวนความร้อนหุม้ อยูก่ ต็ าม
สิ่ งที่ตอ้ งระวังประการหนึ่งคือความร้อนจากรังสี อาทิตย์ที่ผา่ นช่องเปิ ด
ต่างๆ เข้ามาภายในห้องโดยตรง
ในขณะที่เปิ ดประตูหอ้ งเย็นหรื อบริ เวณทําความเย็นอากาศอุ่นจากภายนอก
จะเข้าไปแทนที่อากาศเย็น เราจําเป็ นต้องขจัดความร้อนออกจากอากาศอุ่น
นี้เพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการออกแบบ
ภาระความร้อนส่ วนนี้จะต้องถูกรวมเข้าใน ภาระการทําความเย็น
ความร้อนที่ตอ้ งดึงออกจากตัวสิ นค้า เพื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงระดับที่
ต้องการ ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์อาจถูกแช่แข็งซึ่ งจะต้องรวมความร้อนแฝง
เข้าไปด้วย
ภาระจากตัวสิ นค้ามีผลต่อภาระการทําความเย็นโดยรวมซึ่ งก็ข้ ึนกับลักษณะ
งาน ภาระจากตัวสิ นค้าอาจเป็ นทั้งในลักษณะชัว่ คราวและในลักษณะ
ต่อเนื่องขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานเช่นกัน
ภาระจากตัวสิ นค้าจะเป็ นส่ วนหนึ่งของภาระการทําความเย็นเฉพาะช่วงที่
กําลังลดอุณหภูมิลงเพื่อให้เท่าอุณหภูมิหอ้ งเก็บ เมื่ออุณหภูมิเท่าห้องเก็บ ก็
จะไม่มีความร้อนที่ตอ้ งขจัดทิ้งอีกต่อไป
ความร้อนจากคนที่กาํ ลังทํางานภายในบริ เวณทําความเย็น และความร้อน
จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นตัวเกิดความร้อนที่อยูใ่ นบริ เวณทําความเย็น เช่น
มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น

ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
และความร้อนจากตัวสิ นค้าที่ตอ้ งการทําความเย็น ในบางกรณี ของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสิ นค้าอาจไม่สูงนัก
เมื่อเที ยบกับความร้อนที่ ผ่านผนังห้องเย็นหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ในห้องเย็น สําหรับกรณี ของอุตสาหกรรมผลิ ต
นํ้าแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นส่ วนใหญ่เกิดจากทํานํ้าที่อุณหภูมิเริ่ มต้นให้กลายเป็ นนํ้าแข็ง
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6.5 ประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
สมรรถนะของระบบทําความเย็นจะแสดงในรู ปของค่ าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance,
COP) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนระหว่างปริ มาณพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริ มาณความเย็นที่ทาํ
ได้) ต่อพลังงานที่ระบบใช้
การวิเคราะห์ค่า COP ของระบบทําความเย็นทําโดยใช้แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ดังแสดงในรู ปที่ 6.5-1 จาก
รู ป ค่า COP ของระบบทําความเย็นจะคํานวณได้จาก
COP =

โดย

h1
h2
h4

h1 − h4
h2 − h1

(6.1)

= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็น (เท่ากับเอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่
ออกจากคอยล์ร้อน), kJ/kg

ความดัน

P2,3

3

2
งานของคอมเพรสเซอร์

P1,4

1

อัตราการทําความเย็น h1 - h4

4

h2 - h1

อีวาโปเรเตอร์

h3,4

h1

h2

เอนทาลปี

รู ปที่ 6.5-1 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
ดังนั้น สิ่ งที่จะต้องทราบ ได้แก่ สภาวะ (ความดันและอุณหภูมิ) ของสารทําความเย็นที่แต่ละจุดของระบบ เพื่อ
นําไปหาค่าเอนทาลปี จากตารางคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ หรื อจากแผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสาร
ทําความเย็นชนิ ดที่ใช้ในระบบ ตัวอย่างแผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสารทําความเย็น R-134a แอมโมเนี ย
R-22 (SI) และ R-22 (IP) แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 6.5-2 ถึง 6.5-5 ตามลําดับ
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รู ปที่ 6.5-2 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสารทําความเย็น R-134a

รู ปที่ 6.5-3 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของแอมโมเนีย
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รู ปที่ 6.5-4 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของ R-22 (SI)

รู ปที่ 6.5-5 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของ R-22 (IP)
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6.6 ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
สําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ อุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์และของเครื่ องระเหยเป็ นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อสมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็น หากสามารถลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์ และเพิ่ม
อุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหยได้ สมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็นก็จะสู งขึ้น
ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้ระบบทําความเย็นมีสมรรถนะสู งขึ้น ระบบมีการใช้พลังงานลดลง ซึ่ งเป็ น
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตามอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ตอ้ งพิจารณา คือ การลดภาระการทําความเย็นของระบบให้
ตํ่าลง
6.7 อุตสาหกรรมอาหารแช่ เยือกแข็งและห้ องเย็น
การแช่ เยือกแข็ง เป็ นวิธีถนอมอาหารซึ่ งใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยมีหลักการชะลอการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพและเคมี รวมถึงปฏิกิริยาการขยายพันธุ์ของจุลินทรี ยท์ ี่จะทําให้อาหารเน่าเสี ย โดยทัว่ ไปอาหารจะถูกแช่
แข็งที่ อุณหภูมิต่าํ กว่า 0°C จากรู ปที่ 6.7-1 ขบวนการแช่เยือกแข็งจะเริ่ มตั้งแต่การนําอาหารที่ มีอุณหภูมิสูงกว่า
จุดเยือกแข็งมาลดอุณหภูมิ ซึ่ งอุณหภูมิของอาหารจะลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัส จากนั้น อาหารจะ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ จุดเยือกแข็ง ซึ่ งจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามชนิ ดของอาหาร ขบวนการที่ อาหารเข้าสู่ จุด
เยือกแข็งนี้ อาหารจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นของแข็งตามขบวนการความร้อนแฝง ซึ่ งอุณหภูมิของอาหารจะ
เกื อบคงที่ และหากลดอุณหภูมิของอาหารต่อไป อาหารจะมีอุณหภูมิลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัสอีก
ครั้งหนึ่ง กรรมวิธีที่ใช้ในการแช่แข็งอาหารแบ่งได้เป็ น 4 วิธีดงั ต่อไปนี้
6.7.1 การแช่ แข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)
การแช่แข็งอาหารด้วยวิธีน้ ี อาศัยหลักการพาความเย็น (Convection) โดยลมที่ มีอุณหภูมิต่าํ จะหมุนเวียนภายใน
ห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยู่ภายในห้อง (รู ปที่ 6.7-2) ลมที่ มีอุณหภูมิต่าํ นี้ จะถูกลด
อุณหภูมิลงตามวัฏจักรการทําความเย็นที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีน้ ี ประกอบด้วยห้องเย็นที่หุม้ ฉนวน
มิ ดชิ ดด้วยโฟมที่ มีความหนาเพื่ อป้ องกันการเกิ ดหยดนํ้าที่ ผนังภายนอก โดยความหนาของฉนวนขึ้ นอยู่กบั
อุณหภูมิของห้องเย็นและประเภทของฉนวน ส่ วนอุปกรณ์ทาํ ความเย็นนิ ยมใช้เป็ นวัฎจักรการทําความเย็นแบบ
อัดไอที่ใช้แอมโมเนี ยหรื อสารประกอบกลุ่ม CFC การกระจายลมเย็นภายในห้องเย็น นิ ยมใช้เครื่ องกระจายลม
เย็นลักษณะเหมือนเครื่ องเป่ าลมเย็น แต่จะมีจาํ นวนครี บถ่ายเทความร้อนเพียง 4-6 ครี บต่อนิ้ว ขณะที่เครื่ องเป่ า
ลมเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีครี บ 10-12 ครี บต่อนิ้ ว เหตุที่ตอ้ งให้ครี บมีจาํ นวนน้อยเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
นํ้าแข็งที่ครี บเนื่องจากอากาศที่ไหลเข้าทางประตูขณะเปิ ดประตู
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แกนอุณหภูมิ

ช่วงการเปลียนแปลงความร้อนสัมผัสก่อนการเยือกแข็ง

ช่วงการเปลียนแปลงความร้อนแฝงขณะการเยือกแข็ง

ช่วงการเปลียนแปลงความร้อนสัมผัสหลังการเยือกแข็ง

แกนเวลา

กราฟการเกิดการเยือกแข็งโดยทั่วไป

รู ปที่ 6.7-1 การเกิดการเยือกแข็งของอาหาร

(ก) ห้องเย็นในห้างสรรพสิ นค้า

(ข) ห้องเย็นสําหรับอุตสาหกรรม

รู ปที่ 6.7-2 ห้องแช่แข็งแบบการพาความเย็น
6.7.1.1 ห้ องเย็น (Cold Storage Room)
ห้องเย็นทัว่ ไปที่ ใช้แช่ อาหารมี อุณ หภู มิภายในห้องเย็นคงที่ เพื่ อให้เหมาะสมกับอาหารที่ เก็บภายในห้อง ซึ่ ง
อาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 0°C เพื่อใช้ในการแช่ผกั และผลไม้ และตํ่ากว่า 0°C เพื่อใช้ในการแช่เนื้ อและไอศกรี ม
โดยถนอมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยู่ภายในห้องเย็นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบริ โภค โดยทัว่ ไปห้องเย็นที่
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มีอุณหภูมิภายในห้องมากกว่า 0°C มักนิ ยมใช้สารประกอบ CFC เป็ นสารทําความเย็น ส่ วนห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ
ภายในห้องตํ่ากว่า -10°C นิ ยมใช้แอมโมเนี ยเป็ นสารทําความเย็น ห้องเย็นประเภทนี้ เช่ น ห้องแช่ เนื้ อ ห้องแช่
ผัก ห้องแช่นมและไข่ ห้องแช่ปลา รวมไปถึงห้องแช่น้ าํ แข็งที่ ผลิตแล้ว เป็ นต้น ศูนย์การค้าและซุ ปเปอร์ สโตร์
ส่ วนใหญ่จะมีหอ้ งเย็นลักษณะนี้
6.7.1.2 ห้ องเย็นสํ าหรับอุตสาหกรรม
ห้องเย็นสําหรับอุตสาหกรรมมี 2 ลักษณะตามกระบวนการผลิต คือ แบบที่แช่ แข็งเป็ นเที่ยว (Batch) เช่ น ห้อง
เย็นแช่ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแล้ว และห้องเย็นที่ นาํ อาหารใส่ กระบะเก็บ เพื่อถนอมอาหารก่อน
นําไปเข้ากระบวนการอื่นๆ และแบบแช่ แข็งต่ อเนื่ อง เช่ น ห้องเย็นที่ ใช้ในการผลิตนม เครื่ องดื่ม และไอศกรี ม
เป็ นต้น
6.7.2 การแช่ แข็งแบบการสั มผัส (Contact Freezing)
การแช่ แข็งอาหารด้วยวิธีน้ ี อาศัยหลักการนําความเย็น (Conduction) โดยอาหาร หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจะ
วางอยู่บนผิวสัมผัสที่มีความเย็น (รู ปที่ 6.7-3) ความร้อนของอาหารหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจะถูกลดลงโดย
ผิวสัมผัสที่มีความเย็น
ผิวสัมผัสทีเ่ ย็น

สารทําความเย็นที่
มีอุณหภูมติ าํ่

รู ปที่ 6.7-3 ห้องแช่แข็งแบบการสัมผัส
ภายในผิวสัมผัสความเย็นจะมีสารทําความเย็นไหลอยูภ่ ายใน ลักษณะโดยทัว่ ไปคล้ายตูเ้ ย็นที่อยูต่ ามบ้าน การแช่
แข็งแบบการสัมผัสมีท้ งั แบบแช่เป็ นเที่ ยว หรื อเป็ นสายพานให้อาหารผ่านผิวสัมผัสที่ เป็ นโลหะ อุตสาหกรรม
อาหารแช่เยือกแข็งที่ตอ้ งนํานํ้าแข็งแบบเกล็ดไปใช้ในการประกอบอาหาร มักนิ ยมใช้เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ด
ซึ่ งมีลกั ษณะการทํางานแบบการแช่แข็งแบบการสัมผัส
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6.7.3 การแช่ แข็งโดยใช้ สารแช่ แข็งอุณหภูมติ ํ่า (Cryogenic Freezing)
การแช่ แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่ าํ เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ เหมาะสําหรับการแช่แข็งในปริ มาณที่ไม่มาก
หรื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ช่ แ ข็ ง ที่ จํา หน่ า ยตามฤดู ก าล สารแช่ แ ข็ ง โดยทั่ ว ไปนิ ยมใช้ ไ นโตรเจนเหลว หรื อ
คาร์ บอนไดออกไซด์เหลวเป็ นตัวกลางในการแช่ แข็ง โดยไนโตรเจนเหลว จะมีอุณหภูมิระหว่าง -150°C ถึ ง
-200°C ส่ วนคาร์ บอนไดออกไซด์เหลวจะมีอุณหภูมิต้ งั แต่ -70°C ถึง -80°C การลดอุณหภูมิของอาหารแช่แข็ง
โดยใช้สารแช่ แข็งอุณหภู มิต่ าํ นี้ อาหารจะถูกสัมผัสโดยตรงกับสารแช่ แข็งในลักษณะของก๊าซ ซึ่ งจะไม่เป็ น
อันตรายและถูกสุ ขลักษณะ

รู ปที่ 6.7-4 การแช่แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ
6.7.4 การแช่ แข็ งแบบใช้ สารแช่ แข็ งอุ ณ หภู มิ ตํ่าร่ ว มกับ การแช่ แข็ งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical
Freezing)
การแช่ แข็งแบบใช้ส ารแช่ แข็งอุ ณ หภู มิต่ าํ ร่ วมกับ การแช่ แข็งแบบการพาความเย็น เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่ น กุง้ สตรอเบอร์ รี่ วัตถุประสงค์ของการแช่ แข็งแบบนี้ เพื่ อไม่ให้อาหารที่ จะแช่ แข็ง
ติดกันเป็ นก้อน เช่น กุง้ สด อาหารจะถูกไนโตรเจนเหลวไหลผ่านให้แข็งอย่างรวดเร็ ว โดยยังคงความสด และนํ้า
ภายในอาหาร จากนั้น อาหารดังกล่าวจะถูกนําไปยังห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้อาหารเน่าเสี ย ตัวอย่างของ
อาหารชนิดนี้ เช่น IQF ประเภทต่าง ๆ
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(ก) เครื่ องทําไอศกรี มเป็ นการทําอาหารแช่แข็งแบบอาศัยสารแช่แข็งและการพาความเย็น

(ค) เครื่ อง IQF กุง้

(ข) เครื่ องแช่แข็งสําเร็ จรู ปแบบ IQF

รู ปที่ 6.7-5 การแช่แข็งแบบใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ ร่ วมกับการแช่แข็งแบบการพาความเย็น
ตารางต่อไปนี้แสดงค่าอุณหภูมิและระยะเวลาที่อาหารจะคงสภาพไม่เน่าเสี ย
ตารางที่ 6.7-1 การแช่แข็งอาหารประเภทต่างๆ
ประเภท

ผัก

ชนิด
หน่อไม้ฝรั่ง
ถัว่
ข้าวโพด
แครอท
บร๊ อคโคลี่
พริ ก
มะเขือเทศ
กะหลํ่าปลี
ฟักทอง
ผักกาดหอม
หัวหอม

อุณหภูมิ (oC)
0-2
5-7
0-2
0-2
0-2
0-10
2-4
0-2
10-12
0-2
0-2

ความชื้นสั มพัทธ์ (%)
95-100
95
95-100
95-100
95-100
60-70
90-95
95-100
50-55
95-100
95-100
6-19

เวลาก่ อนเน่ าเสี ย (สั ปดาห์ )
2-3
1
1
4-6
2
2-3
1
35
21
2-3
3-4
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ประเภท

ผลไม้

เนื้อสัตว์

นมและไข่

ชนิด
แตงกวา
แอปเปิ้ ล
กล้วย
องุ่น
มะนาว
ลิ้นจี่
มะม่วง
สตรอเบอร์รี่
ฝรั่ง
ลําไย
ส้ม
มะละกอ
ปลาทู
ปลาทูน่า
ปลาแซลมอน
กุง้
ปลาหมึก
หอย
เนื้อ
ตับ
หมู
เบคอน
ไส้กรอก
แฮม
ไก่
เนย
ชีส
ไอศกรี ม
นม
ไข่
ช็อกโกแลต
ขนมปัง

อุณหภูมิ (oC)
5-7
2-4
10-12
10-12
10-12
0-2
10-12
0-2
5-7
0-2
2-4
2-4
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0
0-2
0-2
0-2
0-2
-1 ถึง 0
0
0
-15 ถึง -20
2-4
0-2
-15 ถึง 0
0

ความชื้นสั มพัทธ์ (%)
95-100
90-95
85-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
85-90
85-90
95-100
95-100
95-100
95-100
95-100
100
85
90
85-90
80-85
85
80-85
90-95
75-85
65
90-95
90-95
80-90
40
90-95
6-20

เวลาก่ อนเน่ าเสี ย (สั ปดาห์ )
2
21
1-3
2-8
4-6
3-5
2-3
1
2-3
0.5
3-6
1-3
2.5
2
2
2
1.5
1
1-3
0.75
1
2-3
1
0.75
1-3
2-4
52
52-100
1
35
42
3-13
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ประเภท

ชนิด
อุณหภูมิ (oC)
กาแฟ
2-4
เบียร์
2-4
นํ้าผึ้ง
10
นํ้ามันพืช
20
นํ้าส้ม
2-4
ข้าวโพดยังไม่ควั่
2-4
บุหรี่
2-4

ความชื้นสั มพัทธ์ (%)
80-85
80-85
80-85
65-70
90-95
85
50-55

เวลาก่ อนเน่ าเสี ย (สั ปดาห์ )
28
3-8
มากกว่า 52
มากกว่า 52
3-6
4-6
42

6.8 อุตสาหกรรมผลิตนํา้ แข็ง
ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนจะนิ ยมการบริ โภคนํ้าแข็ง ซึ่ งนอกจากนํ้าแข็งที่ใช้ในการบริ โภคแล้ว นํ้าแข็งยังเข้ามามี
บทบาทในชี วิตประจําวันของมนุษย์ในการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมประมง รวมไปถึงการใช้น้ าํ แข็งสําหรับ
งานตกแต่ง

(ก) นํ้าแข็งเพื่อการบริ โภค

(ข) เครื่ องทํานํ้าแข็งหลอด

(ค) นํ้าแข็งเพื่อใช้ในการถนอมอาหาร

(ง) นํ้าแข็งสําหรับงานตกแต่ง

รู ปที่ 6.8-1 อุตสาหกรรมผลิตนํ้าแข็ง
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6.8.1 เครื่ องทํานํา้ แข็งเพื่อการบริโภค
เครื่ องทํานํ้าแข็งที่ใช้ในการบริ โภค ประกอบด้วย เครื่ องทํานํ้าแข็งหลายรู ปแบบตามความนิยมของผูบ้ ริ โภค เช่น
เครื่ องทํานํ้าแข็งหลอดขนาดต่าง ๆ (19 มม. 25 มม.38 มม. 47 มม.) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ด เครื่ องทํานํ้าแข็ง
แบบแผ่น เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบซอง และเครื่ องทํานํ้าแข็งแบบชิ้น เป็ นต้น

(ก) นํ้าแข็งเกล็ด

(ข) นํ้าแข็งชิ้น

(ค) นํ้าแข็งซอง

(ง) นํ้าแข็งแผ่น

(จ) นํ้าแข็งหลอด
รู ปที่ 6.8-2 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่อบริ โภค
6.8.2 เครื่ องทํานํา้ แข็งสํ าหรับอุตสาหกรรมอาหารและประมง
ในอุตสาหกรรมอาหารและประมงจําเป็ นต้องใช้น้ าํ แข็งเพื่อถนอมอาหาร (รู ปที่ 6.8-3) โดยคุณภาพของนํ้าที่ใช้
ในการทํานํ้าแข็งจะต้องควบคุมไม่ให้มีสารแขวนลอยและสารเคมีที่มีอยู่ในนํ้ามากจนเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
อุ ต สาหกรรมอาหารที่ ใ ช้ เครื่ อ งทํา นํ้าแข็ ง ในการถนอมอาหาร ตัว อย่ า งเช่ น อุ ต สาหกรรมแช่ เยื อ กแข็ ง
อุตสาหกรรมไก่ถอดกระดูก เป็ นต้น รู ปที่ 6.8-4 แสดงตัวอย่างเครื่ องทํานํ้าแข็งสําหรับอุตสาหกรรม
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รู ปที่ 6.8-3 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง

(ก) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบซองสําเร็ จรู ป

(ข) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบแผ่นสําเร็ จรู ป

รู ปที่ 6.8-4 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง
6.9 เครื่ องผลิตนํา้ แข็ง
นํ้าแข็งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประมงและการบริ โภคสามารถแบ่งเป็ นแบบต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
6.9.1 นํา้ แข็งซอง (Block Ice)
นํ้าแข็งซองถือได้วา่ เป็ นนํ้าแข็งแบบแรกของเครื่ องผลิตนํ้าแข็ง การทํานํ้าแข็งซอง นํ้าจะถูกแช่อยูใ่ นนํ้าเกลือและ
ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชัว่ โมงโดยขนาดของนํ้าแข็งจะมีน้ าํ หนักประมาณ 150 กิโลกรัม
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รู ปที่ 6.9-1 การผลิตนํ้าแข็งซองและภาพตัดขวางแสดงลักษณะของซองนํ้าแข็งในบ่อนํ้าเกลือ
นํ้าแข็งแบบซองที่นิยมผลิตในประเทศไทยจะมีน้ าํ หนักประมาณ 150 กิโลกรัม มีความกว้าง 10 นิ้ ว ความหนา
20 นิ้ว และสู ง 50-60 นิ้ ว ซึ่ งความสู งขึ้นอยู่กบั การเติ มนํ้าลงในซอง แต่ละโรงผลิตจะใช้คนงานประมาณ 10-15
คนต่ อการผลิตนํ้าแข็ง 100 ตันต่อวัน โดยแรงงานผลิตส่ วนใหญ่จะเริ่ มทํางานตั้งแต่ 02.00 น. จนถึง 18.00 น.
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตนํ้าแข็งซองประกอบด้วย

(ก) เครื่ องอัดนํ้ายาซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
สกรู เนื่องจากราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ

(ข) ชุดระบายความร้อนเพื่อควบแน่นนํ้ายา
นิยมใช้หอระบายความร้อนที่ใช้น้ าํ กับอากาศ
ระบายความร้อน ส่ วนนํ้าแข็งหลอดนิยมใช้ชุด
ระบายความร้อนแบบใช้น้ าํ ระบายความร้อน
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(ค) นํ้ายาทําความเย็นนิยมใช้แอมโมเนีย

(ง) บ่อนํ้าเกลือและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนระหว่าง
แอมโมเนียและนํ้าเกลือ

(จ) ใบกวนนํ้าเกลือ

6.9.2 เครื่ องทํานํา้ แข็งแบบเกล็ดหรื อแบบแผ่ น
เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ดหรื อแบบแผ่นประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตนํ้าแข็งดังนี้

(ก) แผ่นเพลทสแตนเลสเพื่อทํานํ้าแข็ง

(ข) เครื่ องอัดนํ้ายานิยมใช้แบบลูกสู บ
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(ง) ชุดระบายความร้อนพื่อควบแน่นนํ้ายาโดย
ใช้อากาศ

(ค) นํ้ายานิยมใช้ฟริ ออน

(จ) อุปกรณ์ลดแรงดันนํ้ายา

(ฉ) เครื่ องสู บนํ้าประปาประกอบสําเร็ จจาก
โรงงานผูผ้ ลิตเพื่อสะดวกในการใช้งาน
6.10 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบทําความเย็น
แนวคิดหลักในการอนุรักษ์พลังงานในระบบทําความเย็น คือ การปรับปรุ งสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ให้เหมาะสม การลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์ และการเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย นอกจากนี้
มาตรการเสริ มอย่างการบํารุ งรักษาที่เหมาะสมก็สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนมาก
6.10.1 การลดอุณหภูมทิ ํางานของคอนเดนเซอร์
พิจารณารู ปที่ 6.10-1 การควบแน่นของสารทํางานในระบบทําความเย็นจะเกิดขึ้นตามเส้นทาง 2-3 ถ้าสามารถ
ลดอุณหภูมิและความดันที่ คอนเดนเซอร์ ลงได้ การควบแน่ นจะเกิ ดขึ้ นตามเส้นทาง 5-6 แทน และการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์ จะเปลี่ยนจากเส้นทาง 1-2 มาเป็ น 1-5 ส่ วนอัตราการทําความเย็นของเครื่ องระเหยจะเปลี่ยน
จากเส้นทาง 4-1 เป็ น 7-1 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จะสามารถลดพลังงานที่ ตอ้ งป้ อนให้กบั คอมเพรสเซอร์ ลง และเพิ่ม
อัตราการทําความเย็นขึ้นได้ ทําให้ค่า COP ของระบบเพิ่มขึ้น
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ความดัน
P2,3
P6
P1,4

2

3

5

6

7

4

เครื่ องระเหย

1

อัตราการทําความเย็น

h6,7 h3,4

h1

งานของคอมเพรสเซอร์

h5 h2

เอนทาลปี

รู ปที่ 6.10-1 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี เมื่อลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์
ข้อแนะนําในการลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- เดินพัดลมคอนเดนเซอร์และเครื่ องสู บนํ้าหล่อเย็นให้มากตัวที่สุด เพื่อทําให้อุณหภูมิควบแน่นตํ่าที่สุดเท่าที่
จะทําได้ สําหรั บระบบที่ มีคอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์ หลายชุ ดนั้น ควรจะมี การตรวจตราการใช้
พลังงานของเครื่ องจักรทั้งสองอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อกําหนดการใช้งานให้เหมาะสม โดยปกติ คอนเดนเซอร์
ควรจะใช้พลังงานน้อยกว่า 15% ของพลังงานที่คอมเพรสเซอร์ใช้
- หัวฉี ด (Spray Nozzle) ของคอนเดนเซอร์ตอ้ งสะอาด
- ลดปริ มาณลมเลี่ยง (Bypass) ที่ผา่ นคอนเดนเซอร์ให้นอ้ ยที่สุด
- รักษาพื้ นผิวของคอนเดนเซอร์ ให้สะอาด และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า นํ้าหล่อเย็นที่ ใช้ผ่านการปรับสภาพ
(Treatment) มาอย่างดีแล้ว
- ไล่อากาศและก๊าซที่ไม่กลัน่ ตัวออกจากคอนเดนเซอร์ให้หมด โดยหมัน่ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
6.10.2 การเพิม่ อุณหภูมทิ ํางานของเครื่ องระเหย
พิจารณารู ปที่ 6.10-2 กระบวนการระเหยของสารทําความเย็นเกิ ดขึ้ นภายในเครื่ องระเหยตามเส้นทาง 4-1 เมื่อ
ความร้อนถูกดูดจากผลิตภัณฑ์ สารทําความเย็นจะมีค่าเอนทาลปี สู งขึ้ น โดยที่ ความดันยังคงที่ ถ้าเพิ่มอุณหภูมิ
และความดันในเครื่ อ งระเหยให้สูงขึ้ นจากเส้นทาง 4-1 เป็ น 7-5 งานของคอมเพรสเซอร์ ที่ทาํ จะเปลี่ ยนจาก
เส้นทาง 1-2 เป็ น 5-6 ผลที่ได้คือ งานที่จะต้องป้ อนให้กบั คอมเพรสเซอร์ จะลดลง และอัตราการทําความเย็นจะ
สู งขึ้นเล็กน้อย มีผลทําให้ค่า COP ของระบบทําความเย็นสู งขึ้น
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ความดัน
P2,3,6

3

P7,5

7

P1,4

6

5
4

เครื่ องระเหย

1

2

งานของคอมเพรสเซอร์

อัตราการทําความเย็น

h3,4

h1,5

h6 h2 เอนทาลปี

รู ปที่ 6.10-2 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี เมื่อเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย
ข้อแนะนําในการเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมที่ เทอร์ โมสตัทภายในพื้นที่ ทาํ ความเย็นให้สูงที่ สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ทาํ ให้
ผลิตภัณฑ์เกิดความเสี ยหายหรื อเสื่ อมคุณภาพ
- ควบคุมความร้อนภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องเย็นมากเกินไป
- ระวังไม่ให้เกิดสภาพความเป็ นไอร้อนยิ่งยวดของสารทําความเย็นที่ทางออกของเครื่ องระเหย (ทางเข้าของ
คอมเพรสเซอร์) มากเกินไป
- พื้นที่ผิวของเครื่ องระเหยต้องมีมากเพียงพอเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนทําได้มากขึ้ น ซึ่ งจะทําให้อุณหภูมิ
ทํางานของเครื่ องระเหยสู งขึ้น และช่วยลดการสู ญเสี ยความชื้นของตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย
- ละลายนํ้าแข็งที่ คอยล์เย็นเป็ นระยะ เพราะนํ้าแข็งที่ เกาะที่คอยล์จะทําให้สมรรถนะของระบบลดลง ซึ่ งจะ
สังเกตได้จากอากาศที่ออกจากคอยล์เย็นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- หยุดการละลายนํ้าแข็งทันทีที่น้ าํ แข็งได้ละลายออกจากคอยล์เย็นหมดแล้ว
- ใช้พดั ลมและมอเตอร์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
- สารทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ตอ้ งถูกต้องเหมาะสม ทั้งชนิด คุณภาพ และปริ มาณ
- ป้ องกันการที่ น้ าํ มันหล่อลื่นจะถูกพาไปตกค้างในเครื่ องระเหยได้ดว้ ยการบันทึ กปริ มาณนํ้ามันหล่อลื่นที่
ถ่ายออกและใส่ เข้าไปแทนที่ในระบบ
6.10.3 เทคนิคการตรวจวัด
การตรวจวัดความดันสารทําความเย็นนั้นเราจะใช้เครื่ องวัดความดันที่ ติดตั้งที่ เครื่ องอัดโดยเครื่ องวัดความดัน
นั้นควรต้องมีการสอบเที ยบตามกําหนดเวลา จะทําให้การวัดค่าที่ ตรวจวัดได้ในแต่ละเครื่ องสามารถจะนํามา
เปรี ยบเทียบกันได้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการทํางานเพื่อประหยัดพลังงานด้วย หรื ออาจติดตั้งเครื่ องมือ
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วัดความดันหรื อหัวต่อสําหรับติดตั้งกับเครื่ องมือวัดความดันไว้เก็บข้อมูลแยกต่างหากจากที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์
ก็ได้ เพื่อความถูกต้องในการตรวจวัดและวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดความดัน (Pressure Gauge)

1.วัดพลังไฟฟ้าที่เข้าเครื่ อง
อัดสารทําความเย็น
......................kW

2.วัดความดันสารทําความเย็นออก
....................barg
3.วัดความดันสารทําความเย็นเข้า
..................barg

6.11 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทําความเย็นนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. บันทึกความดันสารทําความ
เย็นด้านสู งและด้านตํ่า

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
เครื่ องอัดสารทําความเย็น
เปรี ยบเทียบความดันสารทําความ • ความดันสารทําความเย็น
เย็นด้านสู ง และด้านตํ่าในแต่ละวัน
ผิดปกติไปจากเดิมควร
ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่
ตรวจสอบแก้ไข
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รายการตรวจ
2. ตรวจสอบความดันสารทํา
ความเย็นด้านสู งและด้านตํ่า
เทียบกันแต่ละเครื่ อง

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านสู งมีค่าสู งกว่าเครื่ องอื่น และ
เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านตํ่ามีค่าตํ่ากว่าเครื่ องอื่น จะต้อง
หาสาเหตุและแก้ไขเพราะ
ประสิ ทธิ ภาพจะตํ่ากว่าเครื่ องอื่น
3. ตรวจสอบผลต่างของความดัน เครื่ องที่มีผลต่างของความดันสู ง
สารทําความเย็นด้านสู งและ กว่าเครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องที่มี
ด้านตํ่าของแต่ละเครื่ อง
ประสิ ทธิ ภาพตํ่า
4. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
พลังไฟฟ้าที่ได้จากการทํางานจริ ง
พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดเทียบ ควรอยูป่ ระมาณ 80-90 % ของพลัง
ไฟฟ้าพิกดั ของมอเตอร์ขบั เครื่ อง
กับพิกดั มอเตอร์ขบั
อัดเพราะเป็ นจุดที่มอเตอร์มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
5. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าํ ระบาย
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก
ความร้อนที่ออกและอุณหภูมิ ไม่ควรตํ่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของ
สารทําความเย็นใน
สารทําความเย็นเกิน 6 OF เพราะ
คอนเดนเซอร์ ที่ภาระสู ง
ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความ
เย็นจะลดตํ่าลง โดย สังเกตจาก
ความดันด้านสู งจะเพิ่มสู งขึ้น
6. ตรวจสอบความดันสารทํา
ความดันสารทําความเย็นที่
ความเย็นด้านสู ง ด้านตํ่า และ Medium
ระดับกลาง (High Low
= (ความดันด้าน High + ความ
Medium)
ดันด้าน Low)0.5
ซึ่ งเป็ นจุดที่ระบบทําความเย็นมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
7. ตรวจสอบอุณหภูมิสารทํา
อุณหภูมิสารทําความเย็นด้านตํ่า
ความเย็นด้านตํ่า (Low) เทียบ ควรใกล้เคียงกับอุณหภูมิใช้งาน
กับอุณหภูมิใช้งานตํ่าสุ ดของ โดยต่างกันไม่เกิน 4 OF เพราะถ้า
Evaporator
อุณหภูมิสารทําความเย็นด้านตํ่า
ลดลงมาก ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ทําความเย็นจะลดลง
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ลดการใช้งาน
• หาสาเหตุและแก้ไข

• ลดการใช้งาน
• หาสาเหตุและแก้ไข
• สลับมอเตอร์ที่เป็ นประเภท
เดียวกันภายในโรงงาน
• เปลี่ยนขนาดของมอเตอร์ใหม่

• ทําความสะอาดคอนเดนเซอร์
• ลดอัตราการไหลของนํ้าระบาย
ความร้อน
• ลดปริ มาณสารทําความเย็น
• เพิ่มขนาดคอนเดนเซอร์
• ปรับตั้งความดัน Medium ให้
เหมาะสม

• ปรับเพิ่มความดันสารทําความ
เย็นด้านตํ่าให้สูงขึ้น
• เพิ่มปริ มาณสารทําความเย็น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
8. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าํ ระบาย
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนไม่
ความร้อนก่อนเข้า Condenser ควรสู งกว่า 90 OF เพราะจะทําให้
ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความ
เย็นลดลง

•

•

9. ตรวจสอบสมรรถนะในการ แต่ละเครื่ องควรมีค่า COP
•
ทําความเย็น (COP) ของเครื่ อง ใกล้เคียงกัน ถ้ามีการปรับตั้งความ
ทําความเย็นแต่ละเครื่ อง
ดันด้านตํ่าเท่ากัน
•
•
10. ตรวจสอบประวัติการซ่อม
เครื่ องอัดสารทําความเย็น

11. ตรวจสอบประวัติมอเตอร์ขบั
เครื่ องอัด
12. ตรวจสอบระบบส่ งกําลัง

13. ตรวจสอบมีการหรี่ วาล์ว
ทางเข้า หรื อออกของเครื่ อง
สู บนํ้าหรื อไม่

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
Evaporative Condenser หรื อ
Cooling Tower
ติดตั้ง Evaporative Condenser
หรื อ Cooling Tower เพิ่ม
ลดการใช้งานเครื่ องที่มีค่า
COP ตํ่า
ปรับปรุ งให้มีค่า COP
ใกล้เคียงกัน
เปลี่ยนเครื่ องใหม่ให้มีค่า COP
สู งขึ้น
นําชุดที่ผา่ นการซ่อมบํารุ งมา
ใช้งานให้มากกว่าชุดอื่น

เครื่ องอัดสารทําความเย็นที่ผา่ น
•
การซ่อมบํารุ งใหม่จะมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเครื่ องที่ไม่
ผ่านการซ่อมบํารุ ง
มอเตอร์ที่เคยไหม้ประสิ ทธิ ภาพจะ • นํามาใช้งานให้นอ้ ยลง
ลดลงประมาณ 4 % ต่อการไหม้แต่ • เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ละครั้ง
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานจะมี
• ปรับตั้งความตึงสายพานใน
ประสิ ทธิ ภาพลดลงเมื่อสายพาน
ระยะเวลาเหมาะสม
หย่อน สานพานหมดสภาพ
• เปลี่ยนสายพานใหม่เมื่อ
หมดอายุการใช้งาน
• เปลี่ยนไปใช้สายพานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
เครื่ องสู บนํา้ ระบายความร้ อน
การหรี่ วาล์วจะส่ งผลให้พลังไฟฟ้า • ลดรอบมอเตอร์
ที่เครื่ องสู บนํ้าใช้ลดลงเล็กน้อยแต่ • ลดขนาดใบพัด
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บนํ้า
• ลดขนาดเครื่ องสู บนํ้าและ
ลดลงมาก
มอเตอร์
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รายการตรวจ
14. ตรวจสอบผลต่างของความ
ดันของนํ้าทางเข้าและทาง
ออกของเครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุด
15. ตรวจสอบประวัติการซ่อม
บํารุ งเครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุด

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีผลต่างของ
ความดันนํ้าทางเข้าและทางออกสู ง
กว่าชุดอื่นจะมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ผา่ นการซ่อม
บํารุ งมาใหม่จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าเครื่ องสู บนํ้าที่ยงั ไม่ผา่ นการ
ซ่อมบํารุ ง

16. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หรื อพลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้า
แต่ละชุดใช้

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้า
หรื อพลังไฟฟ้าน้อยควรนํามาใช้
งานเป็ นหลัก

17. ตรวจสอบประวัติของ
มอเตอร์เครื่ องสู บนํ้า

มอเตอร์ชุดที่ผา่ นการไหม้
ประสิ ทธิ ภาพจะลดตํ่าลง 4% ต่อ
การไหม้แต่ละครั้ง

18. ตรวจสอบพลังไฟฟ้าที่
มอเตอร์ใช้เทียบกับพิกดั

มอเตอร์ควรใช้พลังไฟฟ้าที่ 8090% ของพิกดั เพราะเป็ นจุดที่
มอเตอร์มีประสิ ทธิ ภาพสู ง

19. ตรวจประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บ
นํ้าแต่ละชุด

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีค่า GPM/kW
สู ง เป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าชุดอื่น
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ลดการใช้งาน
• หาสาเหตุและแก้ไข
• นํามาใช้งานให้มากขึ้นกว่าชุด
อื่น
• ทําแผนซ่อมบํารุ งตามความ
เหมาะสม
• เลือกใช้งานชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าตํ่า
เป็ นหลัก
• หาสาเหตุและแก้ไขชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าสู ง
• ลดการใช้งาน
• เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่มีขนาด
เหมาะสมกับภาระ
• สลับมอเตอร์ภายในโรงงานให้
ขนาดเหมาะสม
• เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาด
เหมาะสม
• จัดทําแผนการใช้งานเครื่ องสู บ
นํ้าใหม่ โดยนําชุดที่มี
GPM/kW สู งมาใช้งานเป็ น
หลัก
• ปรับปรุ งแก้ไขชุดที่มีค่า
GPM/kW ตํ่า

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
20. ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มีค่า GPM/kW • จัดทําแผนการใช้งานกลุ่ม
กลุ่มเครื่ องสู บนํ้าถ้าเดินครั้งละ สู ง เป็ นเครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มี
เครื่ องสู บนํ้าโดยนํากลุ่มเครื่ อง
หลายชุดพร้อมกัน
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเครื่ องสู บนํ้า
สู บนํ้าที่มี GPM/kW สู งมาใช้
กลุ่มอื่น เนื่ องจากตําแหน่งการ
งานเป็ นหลัก
ติดตั้งและการเชื่อมต่อท่อเข้า-ออก • ปรับปรุ งแก้ไขระบบเชื่อมต่อ
ของเครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุดส่ งผลให้
เครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุด เช่น
เกิดการสู ญเสี ยตํ่าไม่เท่ากัน
เปลี่ยนการต่อแบบตัวทีเป็ นตัว
วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ ึน
21. บันทึกกระแสไฟฟ้าหรื อ
เครื่ องสู บนํ้าชุดใดที่ใช้
• ลดการใช้งาน
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าใช้
กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้า
• หาสาเหตุและแก้ไข
แตกต่างไปจากเดิมเป็ นเครื่ องสู บ
นํ้าที่ผิดปกติประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องสู บนํ้าจะลดลง
หอระบายความร้ อน
22. ตรวจสอบพิกดั ของหอระบาย ขนาดพิกดั ของหอระบายความร้อน • เปิ ดใช้งานหอระบายความร้อน
ความร้อนเทียบกับพิกดั ของ
ควรมีขนาดมากกว่าพิกดั ของเครื่ อง
ให้มากกว่าจํานวนเครื่ องทํา
เครื่ องทําความเย็น
ทําความเย็นประมาณ 30-40%
ความเย็น
• เพิ่มหอระบายความร้อน
23. ตรวจสอบระดับนํ้าในถาด
ควรสู งกว่า 1/3 ของความสู งถาด • ปรับสมดุลปริ มาณนํ้าในแต่ละ
ของหอระบายความร้อน
เพื่อให้อตั ราการไหลของนํ้า
ถาดใหม่
แบบเหลี่ยม
เหมาะสม
24. ตรวจสอบรู น้ าํ ในถาดของ
รู น้ าํ ทั้งหมดไม่ควรตันเพื่อให้เกิด • จัดทําแผนการตรวจและ
หอระบายความร้อนแบบ
การกระจายนํ้าได้ดี ส่ งผลให้
บํารุ งรักษาในระยะเวลาที่
เหลี่ยมหรื อรู น้ าํ ของ Sprinkle ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความ
เหมาะสม
Pipe
ร้อนสู งขึ้น
25. ตรวจสอบรอบการหมุน
ของ Sprinkle Pipe

รอบการหมุนจะต้องได้ตาม
มาตรฐานถ้าเร็ วเกินมาตรฐาน
แสดงว่าปริ มาณนํ้ามากเกินทําให้
ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนลดลง
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• ปรับลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอ
ระบายความร้อน เพื่อให้ได้
รอบการหมุนตามมาตรฐาน

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

รายการตรวจ
26. ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํ้าออก
ด้านบนหรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
เม็ดนํ้าออกด้านบนทําให้เกิดการ
สู ญเสี ยนํ้า

27. ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํ้า
กระเด็นออกด้านข้าง

เม็ดนํ้ากระเด็นออกด้านข้างทําให้
เกิดการสู ญเสี ยนํ้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•

28. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่ทาง
เข้าหอระบายความร้อน

อากาศที่เข้าระบายความร้อน
จะต้องมีอุณหภูมิและความชื้นตํ่า
เท่ากับอากาศแวดล้อมทัว่ ไป ถ้าสู ง
กว่าอากาศแวดล้อมอาจเกิดจากการ •
ลัดวงจรของอากาศที่ออกจากหอ
ระบายความร้อน

29. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าํ ที่ได้
จากหอระบายความร้อน

อุณหภูมิน้ าํ ที่ออกจากหอระบาย •
ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสู งกว่า •
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ •
ที่เข้าระบายความร้อนเกิน 6 °F

30. บันทึกและเปรี ยบเทียบ
อุณหภูมิน้ าํ ที่ได้จากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุด

อุณหภูมิน้ าํ ที่ได้จากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดควรจะใกล้เคียง
กัน

•
•
•

•
•
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ติดแผ่นกันนํ้าด้านบน
ลดความเร็ วลมดูด
ติดแผ่นกันนํ้า Sprinkle Pipe
ลดปริ มาณนํ้า
ลดระดับนํ้าในอ่าง
ลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอระบาย
ความร้อน
ติดตั้ง Louver ให้ถูกต้อง
ติดตั้งปากทางออกให้สูงขึ้น
จัดระยะห่างของหอระบาย
ความร้อนให้เหมาะสม
ย้ายตําแหน่งหอระบายความ
ร้อนไปอยูใ่ นจุดที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ลดปริ มาณนํ้าให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มปริ มาณอากาศ
แก้ไขการกระจายนํ้าให้ทวั่
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ทําความสะอาดฟิ ลเลอร์
เปลี่ยนฟิ ลเลอร์ใหม่
ปรับปรุ ง แก้ไข หอระบาย
ความร้อนชุดที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าชุดอื่น
ลดการใช้งานหอระบายความ
ร้อนที่มีอณ
ุ หภูมิสูง
เลือกใช้หอระบายความร้อนที่
มีอุณหภูมิน้ าํ ตํ่าเป็ นหลัก

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
31. ตรวจสอบแผ่นฟิ ลเลอร์
สกปรกและล้ม

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
แผ่นฟิ ลเลอร์ตอ้ งสะอาดตลอดทั้ง • ทําแผนการทําความสะอาดเป็ น
แผ่นและไม่ลม้ เพื่อให้น้ าํ
ประจําตามความเหมาะสม
แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้ • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ดี
ตะกรันและตะไคร่ น้ าํ
• ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าที่เติม

32. ตรวจสอบว่ามีการปล่อยนํ้า
ผ่านหอระบายความร้อนที่ไม่
เปิ ดพัดลมหรื อไม่

นํ้าทั้งหมดควรไหลผ่านหอระบาย • ปิ ดวาล์วนํ้าที่เข้าออกหอระบาย
ความร้อนที่มีการเปิ ดพัดลม เพราะ
ความร้อนที่ไม่เปิ ดพัดลม
จะทําให้น้ าํ หล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่
สู ง

33. ตรวจสอบการเปิ ดใช้งาน
ควรเปิ ดหอระบายความร้อนให้มี • เปิ ดหอระบายความร้อน
หอระบายความร้อนมากเกินไป จํานวนเหมาะสมกับภาระ เพื่อให้
มากกว่าภาระการระบายความ
หรื อไม่
ได้อุณหภูมิน้ าํ ลดตํ่าลง โดยทดลอง
ร้อนเล็กน้อย
เปิ ดหอระบายความร้อนเพิ่ม หาก
อุณหภูมิน้ าํ ลดลงมากจึงควรเปิ ด
เพิ่ม
34. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
พลังไฟฟ้าที่หอระบายความ
ร้อนแต่ละชุดใช้

ชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าตํ่าที่สุดแต่ได้อุณหภูมิน้ าํ
เท่ากับชุดอื่นเป็ นชุดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

• นํามาใช้งานให้มากขึ้น
• ปรับปรุ งชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ตํ่า

35. บันทึกกระไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าที่หอระบายความร้อน
แต่ละชุดใช้เป็ นประจํา

กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าที่หอ
ระบายความร้อนแต่ละชุดใช้ไม่
ควรสู งขึ้นจากเดิม โดยถ้าสู งขึ้น
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข

• ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจํา

36. บันทึกปริ มาณนํ้าที่ใช้กบั
หอระบายความร้อนแต่ละชุด
ทุกวัน

อัตราการใช้น้ าํ ของหอระบายความ • ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
ร้อนแต่ละชุดควรมีสดั ส่ วนการ
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจําทุก
เพิ่มหรื อลดที่ใกล้เคียงกัน ถ้าชุดใด
วัน
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและ
แก้ไข
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ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

รายการตรวจ
37. ตรวจสอบรู สเปรย์น้ าํ

38. ตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้าที่
เข้าระบายความร้อนเทียบกับ
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของ
อากาศที่เข้าระบายความร้อน

เกณฑ์ พจิ ารณา
Evaporative Condenser
รู สเปรย์น้ าํ ต้องสะอาด ไม่ตนั การ
กระจายนํ้าเต็มพื้นที่ขดท่อ จะทํา
ให้ประสิ ทธิ ภาพการระบายความ
ร้อนดี
อุณหภูมิน้ าํ เข้าระบายความร้อน
ควรใกล้เคียงกับอุณหภูมิกระเปาะ
เปี ยกของอากาศ โดยห่างกันไม่เกิน
6 OF จะส่ งผลให้ความดันสารทํา
ความเย็นในคอนเดนเซอร์ ลดตํ่าลง

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ทําแบบการตรวจและทําความ
สะอาดในระยะเวลาที่
เหมาะสม

• ปรับปรุ งการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างนํ้ากับอากาศ
• เพิ่มปริ มาณอากาศให้มากขึ้น
• ลดปริ มาณนํ้าให้สมดุลกับ
ปริ มาณอากาศ
• เพิ่มปริ มาณอากาศระบายความ
ร้อน
39. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าํ ระบาย
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก • การสเปรย์น้ าํ เต็มพื้นที่ผิว
ความร้อนที่ออกและอุณหภูมิ ควรตํ่ากว่าอุณหภูมิอ่ิมตัวของสาร
คอนเดนเซอร์
O
สารทําความเย็นใน
ทําความเย็นไม่เกิน 6 F จะส่ งผล • ทําความสะอาดผิวท่อด้านนอก
คอนเดนเซอร์
ให้ความดันสารทําความเย็นใน
คอนเดนเซอร์โดยกําจัดตะกรัน
คอนเดนเซอร์ลดตํ่าลง
และตะไคร่ น้ าํ
• ลดปริ มาณนํ้าระบายความร้อน
• เพิ่มปริ มาณอากาศระบายความ
ร้อน
40. ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
• ติดตั้งปากทางออกของอากาศ
สัมพัทธ์ของอากาศที่เข้า
จะต้องตํ่าที่สุดและเท่ากับสภาวะ
ร้อนชื้นให้สูงขึ้น
ระบายความร้อน
อากาศโดยทัว่ ไปเพราะถ้าสู งจะ
• จัดระยะห่างของแต่ละชุดให้
ส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าํ ระบายความ
เหมาะสม
ร้อนสู งขึ้น
• ย้ายตําแหน่งไปอยูใ่ นจุดที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก
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รายการตรวจ
41. ตรวจสอบตะกรันบนผิวท่อ
คอนเดนเซอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ผิวท่อคอนเดนเซอร์ควรปราศจาก • จัดทําแผนการทําความสะอาด
ตะกรัน เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ตามความเหมาะสม
ระบายความร้อนดี
• ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ตะกรัน
• ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าที่เติม

42. ตรวจสอบการทํางานของพัด
ลมตลอดเวลาในกรณี ที่ใช้พดั
ลมหลายชุด

พัดลมแต่ละชุดควรทํางานเป็ น
• จัดทําแผนการตรวจสอบ
ปกติ เพราะถ้าพัดลมชุดใดชํารุ ดจะ
ตลอดเวลาอย่างน้อยทุกชัว่ โมง
เกิดการลัดวงจรของอากาศผ่านทาง
ช่องพัดลม ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
43. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
พัดลมที่มีขนาดเท่ากันควรใช้
• จัดทําแผนการตรวจสอบตาม
พลังไฟฟ้าที่พดั ลมแต่ละชุดใช้ กระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกัน
ความเหมาะสม
• หาสาเหตุและแก้ไขพัดลมชุดที่
ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าชุดอื่น
และผิดปกติไปจากเดิม
44. ตรวจสอบแผ่นกั้นเซล

Evaporative Condenser ขนาดใหญ่ • ตรวจสอบและแก้ไข
มักแบ่งเป็ นเซล เพื่อให้สามารถเปิ ด
ใช้งานแต่ละเซลได้ตามภาระการ
ทําความเย็น ซึ่ งแต่ละเซลควรมี
แผ่นกั้นจนถึงพื้นนํ้า และปิ ดประตู
ให้สนิทเพื่อป้องกันการลัดวงจร
ของอากาศ

45. ตรวจวัดอุณหภูมิสารทําความ
เย็นที่ออกจากคอนเดนเซอร์
แต่ละเซล หรื อแต่ละชุด
46. ตรวจสอบประวัติของมอเตอร์
พัดลม

ชุดที่อุณหภูมิสารทําความเย็นออก
มีอุณหภูมิสูง เป็ นชุดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตํ่า
มอเตอร์ไหม้แต่ละครั้งจะทําให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ 4 %
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• ลดการใช้งาน
• หาสาเหตุและปรับปรุ ง
• สลับมอเตอร์ภายในโรงงาน
• เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู ง

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

รายการตรวจ
47. ตรวจสอบความสกปรกของ
ครี บและท่อความเย็น

48. ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นที่
ใช้งาน
49. ตรวจสอบระยะเวลาการ
ละลายนํ้าแข็ง

50. ตรวจสอบสภาพฉนวนท่อ
และผนังห้องเย็น

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
Evaporator
ครี บสกปรกและตันส่ งผลให้
• จัดทําแผนทําความสะอาดตาม
อากาศไหลผ่านน้อยลง
ความเหมาะสม
ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนลดลง และนํ้าแข็งเกาะเร็ วขึ้น
อุณหภูมิในพื้นที่ใช้งานควรได้
• ปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ให้
มาตรฐานถ้าตํ่ากว่ามาตรฐานมาก
เหมาะสม
จะสิ้ นเปลืองพลังงานมากขึ้น
ไม่ควรละลายนํ้าแข็งบ่อยเกินไป • เพิ่มความเร็ วอากาศที่ผา่ นท่อ
เพราะสิ้ นเปลืองพลังงาน
ให้สูงขึ้น
• ใช้อุปกรณ์ลดความชื้นภายใน
ห้องเย็น
• เปลี่ยนระบบละลายนํ้าแข็งจาก
ใช้ไฟฟ้าเป็ นสารทําความเย็น
ร้อน
• ปรับตั้งระยะเวลาการละลาย
นํ้าแข็งตามภาระการทํางาน
จริ ง
อื่น ๆ
ฉนวนท่อและห้องเย็นต้องอยูใ่ น
สภาพดีมีอุณหภูมิผิวใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิบรรยากาศ

• จัดทําแผนการตรวจตามความ
เหมาะสม

51. ตรวจสอบการรั่วของสารทํา
ความเย็นในระบบเป็ นประจํา

ปริ มาณสารทําความเย็นในระบบ • จัดทําแผนการตรวจและแก้ไข
ลดลงส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํา
ความเย็น

52. ตรวจสอบห้องเย็นมีประตู 2
ชั้นหรื อไม่

ห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่าํ ควรติดตั้ง
ประตู 2 ชั้น เพื่อลดการสู ญเสี ย
ความเย็นขณะเปิ ดประตู
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• ติดตั้งประตู 2 ชั้น (AntiRoom)

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
53. ตรวจสอบประตูหอ้ งเย็นควรมี
ม่านพลาสติกกั้น

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี

ประตูหอ้ งเย็นทั้งหมดควรติดตั้งม่าน • ติดตั้งม่านพลาสติกที่ประตู
พลาสติกกั้นเพื่อลดการสู ญเสี ยความ
ทั้งหมด
เย็นขณะเปิ ดประตู

54. ตรวจสอบการติดสัญญาณเตือน ควรติดสัญญาณเตือนการเปิ ดประตู • ติดตั้งสัญญาณการเปิ ดประตู
การเปิ ดประตูทิ้งไว้
ทิ้งไว้เพื่อลดการสู ญเสี ยความเย็น
ห้องเย็นทิ้งไว้
55. ตรวจสอบการจัดวางสิ่ งของที่
แช่เย็น

จัดวางสิ่ งของให้เป็ นระบบเพื่อให้
เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่ดี

• กําหนดวิธีการจัดวางสิ่ งของใน
ห้องเย็น

56. ตรวจสอบการใช้หอ้ งเย็นให้
เต็มพิกดั
57. ตรวจสอบการปิ ดไฟฟ้าแสง
สว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีการทํางาน
ในห้องเย็น

ต้นทุนการใช้พลังงานของห้องเย็น
จะลดลงเมื่อใช้งานให้เต็มพิกดั
ระบบแสงสว่างเป็ นภาระของ
ห้องเย็น

• บริ หารจัดการการใช้หอ้ งเย็นให้
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
• ปิ ดแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีการ
ทํางาน
• ลดการใช้แสงสว่างเท่าที่จาํ เป็ น
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบแสง
สว่าง

58. ตรวจสอบการแยกระบบทํา
ความเย็นเป็ นหลายระดับ

ระบบทําความเย็นที่ทาํ อุณหภูมิต่าํ
• แยกระบบทําความเย็นเป็ น
จะมีสมรรถนะ (COP) ตํ่ากว่าระบบ
ระบบอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิ
ทําความเย็นที่ทาํ อุณหภูมิ
ตํ่าตามการใช้งาน
สู งกว่า
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ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

6.12 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

1. การเพิ่มอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2. การลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
3. การใช้งานเครื่ องอัดชุดที่ประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก
4. การใช้งานเครื่ องทําความเย็นให้เต็มพิกดั
5. การจัดวางผลิตภัณฑ์ให้กระจายความเย็นทัว่ ถึง
6. การใช้หอ้ งเย็นให้เต็มพิกดั
7. การเปลี่ยนตําแหน่งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องเย็น
8. การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องอัดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก
9. การลดภาระความร้อนจากภายนอกให้ต่าํ ลง
10. การปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเย็นเมื่อไม่ใช้งาน
11. การใช้งานเครื่ องอัดในจํานวนที่เหมาะสมกับภาระ
12. การลดการเดินเครื่ อง Unload ของเครื่ องอัด
13. การลดขนาดมอเตอร์ เครื่ องอัดให้เหมาะสม
14. การใช้เครื่ องอัดประสิ ทธิ ภาพสู ง
15. การทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของ
คอนเดนเซอร์
16. การทําความสะอาด Evaporative Condenser
17. การทําความสะอาดหัวฉี ดของ Evaporative Condenser
18. การติดตั้งหอระบายความร้อนลดอุณหภูมิน้ าํ ของ Evaporative
Condenser
19. การเพิ่มขนาดคอนเดนเซอร์ ให้ระบายความร้อนได้มากขึ้น
20. การเปลี่ยนไปใช้หอระบายความร้อนประสิ ทธิ ภาพสู ง
21. การใช้เครื่ องสู บนํ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง
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ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

22. การใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งกับเครื่ องสู บนํ้า
23. การเปลี่ยนจากระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็ นระบาย
ความร้อนด้วยนํ้า
24. การเปลี่ยนระบบทํานํ้าเย็นจากการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นเป็ น
เครื่ องทําความเย็นที่มีอยู่
25. การลดเวลาการละลายนํ้าแข็งให้เหมาะสม
26. การใช้งานหอระบายความร้อนในจํานวนที่เหมาะสมโดย
ควบคุมจากอุณหภูมิน้ าํ หล่อเย็นที่ได้
27. การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุ ดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
เป็ นหลัก
28. การปรับปรุ งและทําความสะอาดหอระบายความร้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ
29. การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อนจากโลหะเป็ นไฟเบอร์
30. การใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งกับพัดลมหอระบายความร้อน
31. การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
32. การปรับปรุ งฉนวนห้องเย็นเพื่อลดการสู ญเสี ยความเย็น
33. การติดตั้งม่านอากาศหรื อม่านพลาสติกบริ เวณทางเข้าออก
34. การเลือกใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเป็ น
หลัก
35. การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเป็ น
หลัก
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดําเนิน
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

6.13 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การเปลีย่ นหรื อปรับปรุ งเครื่ องอัดสารทําความเย็นชุดที่มสี มรรถนะตํา่
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติ ดตั้งเครื่ องอัด สารทําความเย็นเพื่ อใช้ใน……………….อุณ หภู มิใช้งาน………OC โดยมี เครื่ องอัด
จํานวน……….ชุด เครื่ องอัดสารทําความเย็นแต่ละชุดมีสมรรถนะไม่เท่ากันเนื่ องจากมีอายุการใช้งานมาก และ
มีการสึ กหรอที่ต่างกันส่ งผลให้ตน้ ทุนการทําความเย็นสู ง จึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งเครื่ องอัดสาร
ทําความเย็นชุดที่มีสมรรถนะตํ่า

รู ปเครื่ องอัดสารทําความเย็นชุดที่จะเปลี่ยน

รู ปเครื่ องอัดสารทําความเย็นชุดที่เปลี่ยนใหม่

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบ
COP = เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า evaporator(kJ/kg) (เอนธาลปี
ออกจากเครื่ องอัด(kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(kJ/kg))
2.1.2 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (%)
%COP = ((สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะใหม่ - สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะเดิม) / สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
เดิม) × 100
2.1.3 พลังไฟฟ้าที่ลดลง (kW)
∆EL = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดเดิมใช้ (kW) - พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใหม่ใช้ (kW)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าของระบบลดลง
ES
= พลังไฟฟ้าที่ลดลงทั้งหมด (kW) × ชัง่ โมงการทํางาน (h/y) × ตัวประกอบการทํางาน
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งเครื่ องอัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า

3

Condensor

h

2

2

Expantion

3

h

ความดันออกจากเครื่องอัดเดิม ………….barg
ความดันออกจากเครื่องอัดใหม่ ………….barg
พลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องอัด ………….kW

4

h

h

4

1

1

ความดันก่อนเข้าเครื่องอัดเดิม …………. barg
ความดันก่อนเข้าเครื่องอัดใหม่ ………….barg

Evaporator

รายการ
1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชั่งโมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.3 เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด(เดิม)
1.4 เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด(ใหม่)
1.5 เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด(เดิม)
1.6 เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด(ใหม่)
1.7 เอนธาลปีก่อนเข้า Evaporator (เดิม)
1.8 เอนธาลปีก่อนเข้า Evaporator (ใหม่)
1.9 ตัวประกอบการทํางาน
1.10 เงินลงทุนในการเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงเครื่องอัดสารทําความเย็น

สัญลักษณ์ หน่วย

CE
h
h1
hIN
h2
h2N
h4
h4N
OF
CI

฿/kWh
h/y
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
%
฿
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No1
3.00
4,000.00
389.00
390.00
431.00
430.00
200.00
200.00
75.00

ข้อมูล
No2
3.00
4,000.00
388.00
389.00
432.00
431.00
200.00
200.00
75.00
20,000.00

No3
3.00
4,000.00
387.00
388.00
433.00
432.00
200.00
200.00
75.00

ที�มาของ
ข้อมูล

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

รายการ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าของเครื่องอัด(เดิม)
2.2 พลังไฟฟ้าเครื่องอัด(ใหม่)
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 สัมประสิทธิ�สมรรถนะ
ของระบบ(เดิม)
COPO = (h1 - h4)/(h2 - h1)
3.2 สัมประสิทธิ�สมรรถนะ
ของระบบ(ใหม่)
COPN = (h1N - h4N)/(h2N - h1N)
3.3 ร้อยละของสัมประสิทธิ�
สมรรถนะเพิ่มขึ้น
%COP = ((COPN - COPO)/COPO) x100
3.4 พลังไฟฟ้าที่ลดลง
∆EL = ELO - ELN
3.5 พลังไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
∑ EL = ∆ELNo1 + ∆ELNo2 + ∆ELNo3
3.6 พลังงานไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
ES = ∑ EL x h x OF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
CS = ES x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / CS
5. สรุปผลที�ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สัญลักษณ์ หน่วย

No1

ข้อมูล
No2

No3

ELO
ELN

kW
kW

20.00
19.50

20.50
20.00

21.00
20.50

COPO

-

4.50

4.27

4.07

COPN

-

4.75

4.50

4.27

%COP

%

5.56

5.39

4.91

∆EL

kW

0.50

0.50

0.50

∑ EL

kW

1.50

ES

kWh/y

4,500.00

CS

฿/y

13,500.00

PB

y

1.48

ES
CS
PB

kWh/y
฿/y
y

4,500.00
13,500.00
1.48
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มาตรการที่ 2 การลดความดันสารทําความเย็นด้ านคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเครื่ องอัดสารทําความเย็นเพื่อใช้ใน..................อุณหภูมิใช้งาน...........°C โดยมีเครื่ องอัดจํานวน........
ชุด การที่ ความดันสารทําความเย็นด้านสู ง (High Pressure) เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้เครื่ องอัดใช้พลังไฟฟ้ ามากขึ้ น
และประสิ ทธิ ภาพของระบบจะลดตํ่าลง เนื่องจากเครื่ องอัดจะต้องใช้กาํ ลังมากขึ้นในการอัดสารทําความเย็น ดังนั้น
การลดความดันสารทําความเย็น ด้านคอนเดนเซอร์ ให้ต่ าํ ลงจะส่ งผลให้ค่า COP ของระบบสู งขึ้น ซึ่ งอาจทําโดย
การทําความสะอาดพื้นที่ ผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ การเพิ่มปริ มาณนํ้าระบายความร้อน การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของหอผึ่งเย็นโดยการทําความสะอาด การปรับการกระจายนํ้าให้ดีข้ ึน การเพิ่มปริ มาณอากาศระบาย
ความร้อน หรื อการเปิ ดหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าํ ที่เข้าระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ ลดตํ่าลงเป็ นต้น
ดังนั้นจึ งมี แ นวคิ ด ที่ จะปรั บ ปรุ งระบบระบายความร้ อนเพื่ อลดความดัน สารทําความเย็นด้านสู งให้ลดลงจาก
..................barg เป็ น......................barg

รู ปความดันสารทําความเย็นด้านสู งเดิม
รู ปความดันสารทําความเย็นด้านสู งใหม่
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบ
COP = [เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (kJ/kg)] /
[ เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด (kJ/kg)]
2.1.2 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (%)
%COP = [(สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะใหม่ - สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะเดิม) / (สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
เดิม)] x 100
2.1.3 อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg / sec)
M = (สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะเดิม x พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้เดิม (kW) / (เอนธาลปี ก่อนเข้า
เครื่ องอัดเดิม (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator เดิม (kJ/kg))
2.1.4 พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด (kW)
WCN = อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปี ที่ออกจาก
คอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) - เอนทาลปี ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (kJ/kg))
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2.1.5 ความสามารถในการทําความเย็น
QE
= อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด
(kJ/kg) -เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (kJ/kg))
2.1.6 ค่า kW/TR
Chp = พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด (kW) / (ความสามารถในการทําความเย็น (kWth) / 3.517 )
2.1.7 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง (kWh / y))
ES
= (พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดเดิม(kW) -[พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดใหม่(kW)+พลัง
ไฟฟ้าที่ใช้กบั หอผึ่งเย็นที่เปิ ดเพิ่ม(kW)] x ชัว่ โมงการใช้งาน(h/y) x ตัวประกอบการ
ทํางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและปรับปรุ งระบบ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/ y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั ระบบระบายความร้อน

…………

kW

หอผึ่งเย็น

Condensor
3

h

h

3

2

2

ความดันออกจากเครื่ องอัดเดิม…………….barg
ความดันออกจากเครื่ องอัดใหม่…………….barg
พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด…………….kW

4

h

4

h

1

1

ความดันก่อนเข้าเครื่ องอัด…………….
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชั่วโมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.3 เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด (เดิม)
1.4 เอนธาลปีก่อนเข้า Evaporator (เดิม)
1.5 เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด (เดิม)
1.6 เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด (ใหม่)
เมื่ออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
1.7 เอนธาลปีก่อนเข้า Evaporator (ใหม่)
เมื่ออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
1.8 ตัวประกอบการทํางาน
1.9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและปรับปรุงระบบ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดใช้ (เดิม)
2.2 พลังไฟฟ้าของหอผึ่งเย็นที่เปิดเพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 สัมประสิทธิ�สมรรถนะรวมทั้งระบบ(เดิม)
COPO = (h1 - h4) / (h2 - h1)
3.2 สัมประสิทธิ�สมรรถนะของระบบ(ใหม่)
COPN = (h1 - h4N) / (h2N - h1 )
3.3 สัมประสิทธิ�สมรรถนะของระบบเพิ่มขึ้น
∆ COP = COPN - COPO
3.4 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
%COP = [(COPN - COPO)/ COPO] x 100

CE
h
h1
h4
h2
h2N

฿/kWh 3.00
h/y 4,000.00
kJ/kg 389.00
kJ/kg 200.00
kJ/kg 430.00
kJ/kg 418.00

h4N

kJ/kg

190.00

OF
CI

%
฿

75.00
20,000.00

WCO
ECT

kW
kW

15.00
2.00

COPO

4.61

COPN

6.86

∆ COP

2.25

%COP
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ข้อมูล

%

48.81

ที�มาของ
ข้อมูล

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็น

รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.5 อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ
m = (COPO x WCO)/( h1 - h4 )
3.6 พลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่หลังปรับเพิ่มความดัน
WCN = m x (h2N - h1)
3.7 ความสามารถในการทําความเย็นเพิ่มขึ้น
∆QE = m x (h4 - h4N)
3.8 ความสามารถในการทําความเย็น(ใหม่)
QEN = m x (h1 - h4N)
3.9 ความสามารถในการทําความเย็น (เดิม)
QEO = m x (h1 - h4)
3.10 ค่า kW/TR (เดิม)
ChPO = WCO / (QEO / 3.517)
3.11 ค่า kW/TR (ใหม่)
ChPN = WCN / (QEN / 3.517 )
3.13 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ES = (WCO - (WCN + ECT) x h x OF
3.14 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
C S = ES x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / CS
5. สรุปผลที�ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

kg/s

m

0.37

WCN

kW

10.73

∆QE

kWth

3.70

QEN

kWth

73.63

QEO

kWth

69.93

ChPO kW/TR

0.75

ChPN kW/TR

0.51

ES

kWh/y 6,810.00

CS

฿/y

20,430.00

PB

y

0.98

ES
CS
PB
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ข้อมูล

kWh/y 6,810.00
฿/y 20,430.00
y
0.98

ที�มาของ
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6.14 โรงผลิตนํา้ แข็งซอง
ขนาดของโรงผลิตนํ้าแข็งซอง นิยมเรี ยกเป็ นตันนํ้าแข็งต่อวัน การผลิตนํ้าแข็งมีตวั แปร 2 ส่ วนสําคัญคือ
6.14.1 อุณหภูมขิ องนํา้ ดิบที่ใช้ ในการผลิตนํา้ แข็ง
โรงงานผลิตนํ้าแข็งที่ มีขนาดเท่ ากันแต่โรงงานที่ ผลิ ตนํ้าแข็งโดยมี อุณ หภูมิของนํ้าดิ บตํ่ากว่าจะสามารถผลิ ต
นํ้าแข็งได้มากกว่าด้วย โดยความสําคัญของอุณหภูมิน้ าํ เป็ นไปตามตาราง
ตารางที่ 6.14-1 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ าํ ดิบและความสามารถในการผลิตนํ้าแข็ง
อุณหภูมนิ าํ้ ดิบที่ใช้ ในการทํา
นํา้ แข็ง (°C)
0
5
10
15
20
25
30
35

ความสามารถในการผลิตนํา้ แข็ง
(ตันต่ อ 24 ชั่วโมง)
43.0
41.8
40.4
39.2
38.0
36.8
35.7
34.5

ร้ อยละของความสามารถในการ
ผลิตนํา้ แข็งที่ทําได้
100
97
94
91
88
85
83
80

6.14.2 ความดันของนํา้ ยาที่ชุดระบายความร้ อน
การระบายความร้อนที่ชุดระบายความร้อนเพื่อให้น้ าํ ยาควบแน่นเป็ นของเหลวให้ได้เร็ วที่สุดจะใช้พลังงานใน
การผลิตนํ้าแข็งน้อย นัน่ หมายถึงจะสามารถผลิตนํ้าแข็งได้มากขึ้นในแต่ละวัน
ตารางที่ 6.14-2 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิชุดระบายความร้อนและอุณหภูมิน้ าํ ยาและร้อยละความสามารถใน
การทําความเย็น
อุณหภูมขิ องชุดระบายความ
ร้ อน (°C)
20
25
30
40

อุณหภูมขิ องนํา้ ยา (°C)
-15
-20
79
61
75
59
66
51
57
43

-10
100
94
83
73
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-25
48
45
39
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6.14.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ ในการผลิตนํา้ แข็งแต่ ละชนิด
โรงนํ้าแข็งแต่ ละชนิ ดจะใช้พลังงานในการผลิตนํ้าแข็งแตกต่ างกัน ตัวอย่างต่ อไปนี้ เป็ นแนวทางที่ ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบการผลิตนํ้าแข็งแต่ละชนิด
ตารางที่ 6.14-3 ชนิดของนํ้าแข็งและการใช้พลังงานไฟฟ้า
ชนิดของนํ้าแข็ง
นํ้าแข็งเกล็ด
นํ้าแข็งหลอด
นํ้าแข็งชิ้น
นํ้าแข็งแผ่น
นํ้าแข็งซอง

พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้
(กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่ อตันนํา้ แข็ง)
0.15 - 0.20
0.10 - 0.15
0.15 - 0.20
0.16 - 0.25
0.16 – 0.25

6.14.4 กรณีศึกษา การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานผลิตนํา้ แข็งซอง
กรณี ศึกษานี้ เป็ นการพิ จารณาการอนุ รักษ์พลังงานในโรงนํ้าแข็งผลิตนํ้าแข็งซอง โรงผลิตนํ้าแข็งซองเป็ นโรง
นํ้าแข็งที่ บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตจะออกแบบอุปกรณ์ ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูล้ งทุ น การผลิ ตนํ้าแข็งของโรง
นํ้าแข็งประเภทนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและอนุรักษ์พลังงานโดยคํานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมมีแนวทาง
และข้อแนะนําดังต่อไปนี้
แนวทางและข้ อแนะนําในการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานผลิตนํา้ แข็งซอง
1. การลดความดันนํา้ ยาทีช่ ุดระบายความร้ อนให้ มอี ุณหภูมติ าํ่ สุ ด
เครื่ องทํานํ้าแข็งซองระบุกาํ ลังการผลิตนํ้าแข็งในหน่ วยตันนํ้าแข็งต่อวัน (ตันต่อ 24 ชัว่ โมง) ที่ อุณหภูมิน้ าํ ดิ บ
เดียวกัน หากความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง ระยะเวลาในการผลิตนํ้าแข็งจะเพิ่มมากขึ้ น ใน
ทํานองเดียวกัน หากความดันนํ้ายาที่ ชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิต่าํ หรื อนํ้ายาควบแน่นได้เร็ ว ระยะเวลาใน
การผลิตนํ้าแข็งก็จะน้อยลง
ดังนั้น การผลิ ตนํ้าแข็งโดยใช้พ ลังงานไฟฟ้ าตํ่าจึ งจะต้องคํานึ งถึ งความดันนํ้ายาที่ ชุ ดระบายความร้อน โดย
จะต้องควบคุมความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนให้ต่าํ ที่สุดเท่าที่สามารถทําได้
ตารางที่ 6.14-2 ได้เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ ชุดระบายความร้อนต่างๆ กัน ที่ ทาํ ให้ร้อยละของการ
ผลิตนํ้าแข็งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นและลดลง โดยหากอุณหภูมิของนํ้ายาที่ ชุดระบายความร้อนยิ่งสู ง ร้อยละของ
การผลิตของนํ้าแข็งจะลดลง
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มาตรการที่ 1
ที่อุณหภูมิน้ าํ ยาของชุดระบายความร้อน 40°C (เป็ นอุณหภูมิที่ใช้งานโดยทัว่ ไป) และอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ชุดอีแวฟ
ปอเรเตอร์ (อุณหภูมิน้ าํ ยา) -10 °C ผลผลิตของนํ้าแข็งจะผลิตได้เพียงร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับอุณหภูมิน้ าํ ยาของ
ชุ ด ระบายความร้ อนที่ 20°C ซึ่ งจะทําให้การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ นประมาณร้ อยละ 27 ที่ ผ ลผลิ ตนํ้าแข็ง
เท่ากัน (หรื อเท่ากับ 0.20 กิ โลวัตต์ชว่ั โมงต่อตันนํ้าแข็งซึ่ งสู งกว่ามาตรฐานที่ โรงงานผูผ้ ลิตออกแบบไว้)ดังนั้น
หากสามารถควบคุมให้ความดันนํ้ายาที่ ชุดระบายความร้อนทํางานที่ อุณหภูมิ 35°C โดยหมัน่ ทําความสะอาด
ครี บระบายความร้อนต่าง ๆ ที่ ชุดระบายความร้อน จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้ นเป็ นร้อยละ 78 หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ
6-8 และการใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 4
2. การทําความสะอาดชุดระบายความร้ อนอย่ างสมํา่ เสมอ
ในการผลิตนํ้าแข็ง นอกจากต้องทําให้อุณหภูมิน้ าํ ยาที่ชุดระบายความร้อนตํ่าแล้ว การทําความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนอย่างสมํ่าเสมอก็สามารถเพิ่มการผลิตนํ้าแข็งและลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้ ความถี่ในการล้างทํา
ความสะอาดชุ ดระบายความร้อนขึ้ นอยู่กบั สภาพแวดล้อมที่ ต้ งั โรงนํ้าแข็ง และระบบที่ ใช้ในการระบายความ
ร้อน โดยทัว่ ไป หากใช้ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ และตั้งอยูบ่ ริ เวณชุมชนที่มีฝุ่นละอองไม่มาก ควรล้างทํา
ความสะอาดชุดระบายความร้อนทุกๆ 1 เดือน ในขณะที่ใช้ชุดระบายความร้อนด้วยนํ้าก็อาจล้างทําความสะอาด
ชุ ดระบายความร้อนทุ กๆ 6 เดื อน โดยทัว่ ไปอุณ หภู มิน้ าํ ยาที่ ชุดระบายความร้ อนที่ เพิ่ มขึ้ นทุ ก 1°C จะทําให้
เครื่ องอัดนํ้ายาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-6
มาตรการที่ 2
เครื่ องอัดนํ้ายาไปยังชุ ดระบายความร้อนที่ อุณ หภูมิ 40°C เมื่ อล้างทําความสะอาดชุ ดระบายความร้อนทําให้
อุณหภูมิน้ าํ ยาลดลง 3°C การใช้พลังงานของเครื่ องอัดนํ้ายาจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 12-18
3. การเพิม่ ความดันนํ้ายาที่ถังนํ้าเกลือให้ สูงสุ ดสํ าหรับการผลิตนํา้ แข็ง
การผลิตนํ้าแข็งผูป้ ระกอบการควรคํานึงถึงอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ต่าํ ที่สุดที่ทาํ ให้น้ าํ ดิบควบแน่นเป็ นนํ้าแข็ง โดยทัว่ ไป
นํ้าจะควบแน่นเป็ นนํ้าแข็งที่ 0°C โดยอุณหภูมิน้ าํ ยาที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าจะต้องมีอณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า 0°C
ประมาณ -10°C ถึง -15°C ทั้งนี้เพื่อให้น้ าํ ควบแน่นในเวลาที่เร็ วขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
มาตรการที่ 3
ที่อุณหภูมิน้ าํ ยาของชุดระบายความร้อน 30°C และอุณหภูมิน้ าํ ยา -10°C ในการผลิตนํ้าแข็งร้อยละของการผลิต
จะลดลงร้อยละ 83 เมื่อเที ยบกับที่ อุณหภูมิน้ าํ ยา 20°C ดังนั้น การผลิตนํ้าแข็งจะใช้พลังงานเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 17
ส่ งผลให้ดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.18 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตันนํ้าแข็ง
4. การลดอุณหภูมขิ องนํา้ ดิบที่ใช้ ในการผลิตนํ้าแข็ง
นํ้าดิบที่ใช้ในการผลิตนํ้าแข็ง บางโรงงานใช้น้ าํ ประปา (ซึ่ งจะมีตน้ ทุนในการผลิตนํ้าแข็งสู งแต่จะผลิตนํ้าแข็งที่
มีคุณภาพ) จะต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิต่ าํ ที่ สุดเท่าที่ จะสามารถทําได้ เพื่อให้น้ าํ เป็ นนํ้าแข็งในระยะเวลาที่ ส้ ัน
ที่ สุด การลดอุณ หภู มิน้ าํ สามารถทําได้โดยนํานํ้าแข็งที่ ละลายในกระบวนการผลิ ต มาแลกเปลี่ ยนความร้อ น
ก่อนที่ จะนํานํ้าดิ บไปผลิตนํ้าแข็ง นํ้าดิ บที่มีอุณหภูมิต่ าํ จะควบแน่นเป็ นนํ้าแข็งได้เร็ วกว่านํ้าดิบที่ มีอุณหภูมิสูง
ซึ่ งทําให้เครื่ องอัดนํ้ายาใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่าลงด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5.2
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มาตรการที่ 4
อุณ หภู มิน้ าํ ดิ บที่ ใช้ในการผลิ ต นํ้าแข็งมี อุณ หภู มิ 30°C จะมี กาํ ลังการผลิ ต นํ้าแข็งลดลงเป็ น 35.7 ตัน ต่ อ 24
ชัว่ โมง เมื่อเที ยบกับนํ้าดิ บที่ อุณหภูมิ 0°C หากเปรี ยบเที ยบการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ในการทํานํ้าแข็งซองจะ
พบว่าจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นเป็ น 0.19 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตันนํ้าแข็ง หากโรงงานผลิตนํ้าแข็งสามารถ
ลดอุณหภูมิให้เหลือ 20°C กําลังการผลิตนํ้าแข็งจะเพิ่มขึ้นเป็ น 38 ตันต่อ 24 ชัว่ โมง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7) ขณะที่
ใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงใช้เท่าเดิม
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6.15 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การลดเวลาการเปิ ดระบบทําความเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แข็ง มีการใช้ระบบทําความเย็นเพื่อให้ความเย็นกับห้องเย็น 365 วัน/ปี โดย
ปิ ดในช่วงเวลาประมาณ 03.00 - 08.00 น. ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 303 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การเปิ ดใช้งานระบบทําความเย็นนานเกินไปจะส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปการแช่เย็นสิ นค้าให้
ได้อุณหภูมิตามที่ลูกค้ากําหนดจะต้องเดินระบบทําความเย็นในปริ มาณและเวลาตามปริ มาณสิ นค้าที่อยูใ่ นห้อง
เย็นจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการหยุดเดินให้เร็ วขึ้นกว่าเดิมเมื่อปริ มาณสิ นค้าน้อยและได้อุณหภูมิตามที่กาํ หนดแล้ว จากการทํากิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานและสํารวจพบว่าสามารถปิ ดห้องเย็นได้ต้ งั แต่เวลา 02.00 น. และเปิ ดอีกครั้งเวลา 08.00 น. ซึ่ ง
สามารถลดเวลาการใช้งานระบบทําความเย็นได้อีกวันละ 1 ชัว่ โมงต่อวัน

รู ปที่ 6.15-1 ระบบทําความเย็น
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รู ปที่ 6.15-2 ห้องเย็น

4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ปิ ดระบบทําความเย็นตั้งแต่เวลา 03.00 - 08.00 น.
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปิ ดระบบทําความเย็นตั้งแต่เวลา 02.00 - 08.00น. พบว่าระดับความเย็นภายในห้องเย็นสามารถรักษาอุณหภู มิ
ของสิ นค้าได้ตามกําหนด โดยปกติจะมีช่างเฝ้าเก็บข้อมูลอุณหภูมิของห้องเย็นทุก 1 ชัว่ โมง หลังจากทํามาตรการ
พบว่าไม่มีปัญหาในกระบวนการแช่เย็น ห้องเย็นสามารถทํางานได้ตามปกติ

รู ปที่ 6.15-3 การตรวจวัดระบบทําความเย็น

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้ารวมของระบบทําความเย็น
จํานวนชัว่ โมงที่สามารถปิ ดได้ต่อวัน
วันทํางานทั้งปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน

=
=
=
=
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คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าไฟฟ้า

=
=
=
=

303 x 1 x 365
110,595
110,595x 2.95
326,255.25

บาท/ปี

=
=

ดําเนินการเอง
326,255.25

บาท
บาท/ปี

kWh/ปี

กรณีศึกษาที่ 2 : การปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่ วงที่ไม่ มีการ Freeze
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แข็ง มีการใช้ระบบทําความเย็นเพื่อให้ความเย็นกับห้องเย็น 365 วัน/ปี โดย
ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานหลัก ในการทํางานของระบบทํา ความเย็น จะมี ช่ วง Freeze และช่ ว งรั กษา
อุณหภูมิหอ้ ง โดยมีการเปิ ดพัดลมระบายความร้อนเต็มที่ตลอดเวลา ในขณะที่ภาระการทําความเย็นลดลง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ในช่ วงรักษาอุณหภูมิของห้องเย็น สถานประกอบการจะทําการลดจํานวนการเดิน Compressor ลงแต่ไม่ได้ลด
จํานวนพัดลมระบายความร้อนของระบบลง ทําให้สูญเสี ยพลังงานไฟฟ้าในการขับชุดพัดลมระบายความร้อน

รู ปที่ 6.15-4 ชุดพัดลมระบายความร้อนของระบบทําความเย็น No.1
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รู ปที่ 6.15-5 ชุดพัดลมระบายความร้อนของระบบทําความเย็น No.2
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่วงที่ไม่มีการ Freeze โดยให้ผคู ้ วบคุมทําการตรวจสอบความดันและ
อุณหภูมิสารทําความเย็น ที่ออกจาก Condenser ตลอดเวลา
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เปิ ดพัดลมระบายความร้ อนทั้ง 2 ชุ ด ตลอดเวลา โดยพัดลม No.1 ใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 12 kW พัดลม
ระบายความร้อน No.2 ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 8 kW

NO.1

NO.2

รู ปที่ 6.15-6 การเปิ ดชุดพัดลมระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่ วงที่ ไม่มีการ Freeze ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ซึ่ งสามารถลดเวลา
การใช้งานของพัดลม No.2 ได้ 8 ชัว่ โมง/วัน โดยหลังปรับปรุ งพบว่าห้องเย็นสามารถทํางานได้ตามปกติและไม่
ส่ งผลต่อระบบทําความเย็น
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NO.1

NO.2

รู ปที่ 6.15-7 ทําการปิ ดพัดลม No.2

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้าของชุดพัดลม No.2
จํานวนชัว่ โมงที่สามารถปิ ดได้ต่อวัน
วันทํางานทั้งปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าไฟฟ้า

=
=
=
=
=
=
=
=

8
8
365
2.95
8 x 8 x 365
23,360
23,360x 2.95
68,912

kW
ชม./วัน
วัน/ปี
บาท/kWh

=
=

ดําเนินการเอง
68,912

บาท
บาท/ปี

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3 : การลดการเปิ ด Compressor ห้ องเย็นในตอนกลางคืน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงาน มีหอ้ งเย็น 4 ห้อง ประกอบด้วยห้องใหญ่ 2 ห้อง และห้องเล็ก 3 ห้อง จากการสํารวจ พบว่าในส่ วนของ
ห้อ งใหญ่ ซ่ ึ งมี Compressor 2 ชุ ด ต่ อ ห้อ ง สามารถที่ จะปิ ด Compressor ได้ 1 ชุ ด ต่ อห้องเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง
ในช่ ว งเวลากลางคื น ได้ เนื่ องจากยังมี การสะสมความเย็น อยู่ และจัด เวลาละลายนํ้าแข็ งใหม่ เพื่ อเป็ นการ
ประหยัดพลังงานและเป็ นการหลบ Peak Demand
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ข้อมูลการสํารวจก่อนปรับปรุ ง
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา Set Point – 25 องศา
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง 8 องศา
- ค่าความไวในการตัดต่อ 4 องศา
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง 30 นาที
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง 4 ชัว่ โมง
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง) = 18.3 kW
- วันทํางาน 365 วันต่อปี

รู ปที่ 6.15-8 COMPRESSOR ชุดที่ 1 ของห้ องเย็นก่ อนการปรับปรุ งมีการเดินเครื่ องตลอดเวลา
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ในช่วงเวลา 18.30 น. – 21.30 น. เป็ นช่วง Peak ส่ งผลให้เสี ยค่า Demand Chart มาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หยุดการทํางานของ COMPRESSOR ห้องเย็นใหญ่ ส องห้อง ห้องละ ชุ ด หลังจากมี การปรับ ปรุ งสามารถ 1
ประหยัด พลังงานจากการปิ ด Compressor จํานวน ) ชุ ด นี้ ทั้งในส่ วนของค่ าพลังงานไฟฟ้ า 2kWh) และค่ า
PEAK DEMAND
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
มีการหยุดเดินเครื่ องเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงในช่วง PEAK (18.30 น.- 21.30 น. )
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ทําการปิ ด Compressor ห้องใหญ่ 2 ชุดเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
ก่ อนปรับปรุ ง
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ - 25 องศา
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง 8 องศา
- ค่าความไวในการตัดต่อ 4 องศา
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง 30 นาที
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง 4 ชัว่ โมง
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง) = 18.3 kW
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หลังปรับปรุ ง
ทดลองหยุดระบบ หยุดทํางาน Compressor ชุด 18 เวลา 18. 30 - 21.30 น.
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ -22 องศา
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง 8องศา
- ค่าความไวในการตัดต่อ 3 องศา
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง 30 นาที
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง 4ชัว่ โมง
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง)= 16.57 kW
จํานวน 2 ชุด จํานวนชัว่ โมงที่ปิด 3 ชัว่ โมงต่อวัน วันทํางาน 365 วันต่อปี
ดังนั้นพลังงานที่ลดได้
=
(กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง – กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง) (kW)
x จํานวน Compressor x ชัว่ โมงต่อวัน x วันต่อปี
=
(18. 3- 16.57) x 2 x 3 x 365
=
3,788.70
kWh/ปี
ราคากําลังไฟฟ้า
=
1.7034
บาท/kWh
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
=
3,788.70 x 1.7034
บาทปี /
=
6,453.67
บาทปี /
หรื อเท่ากับ
=
0.00032
ktoe
ราคากําลังไฟฟ้า
=
285.06
บาท/kW
On Peak
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
=
(18.30 - 16.57) x 285.06 x 12 x 2
=
11,835.69
บาทปี /
เงินที่ประหยัดได้
=
18,289.36
บาท/ปี
พลังงานที่ประหยัดได้
=
3,788.70
kWh/ปี
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ดําเนินการเอง บาท
ประหยัดค่าไฟฟ้า
=
18,289.36
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 4: การติดตั้ง Cooling Pad ที่เครื่ องทําความเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมี เครื่ องทําความเย็นขนาด 30 แรงม้า จํานวน 4 เครื่ อง ชนิ ดระบายความร้ อนด้วยอากาศ ทํางาน 24
ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี ที่ Set Point -25 oC

รู ปที่ 6.15-9 เครื่ องทําความเย็นและการตรวจวัดก่อนการปรับปรุ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํา รวจพบว่า อุ ณ หภู มิ ระบายความร้ อ นที่ เข้า คอนเดนเซอร์ ค่ อนข้างสู ง ทําให้เครื่ องทําความเย็น มี
ประสิ ทธิ ภาพตํ่าและใช้พลังงานสู ง

รู ปที่ 6.15-10 P-H Diagram

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุ งโดยการติดตั้ง Cooling Pad ที่ดา้ นลมเข้าคอนเดนเซอร์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิอากาศที่เข้าไประบายความ
ร้อนให้คอนเดนเซอร์ ซึ่ งจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทําความเย็นดีข้ ึน
-สัง่ ซื้ อ Cooling Pad จาก Supplier
-ติดตั้ง Cooling Pad
-ทําการวัดประสิ ทธิ ภาพ
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รู ปที่ 6.15-11 การตรวจวัดอุณหภูมิเข้าและออกจาก Cooling Pad

รู ปที่ 6.15-12 การตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันสารทําความเย็น
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4. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
4.1 การตรวจวัดวิเคราะห์ก่อนการปรับปรุ ง
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4.2 การตรวจวัดวิเคราะห์หลังการปรับปรุ ง
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กรณีศึกษาที่ 5 : ลดการใช้ งานเครื่ องทําความเย็นห้ องเย็นช่ วง Peak Load
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ห้องเย็นของโรงงานใช้เครื่ องทําความเย็นขนาด 90 kW จํานวน 2 เครื่ อง โดยจะเปิ ดเครื่ องทําความเย็นทั้ง 2
เครื่ องเมื่อห้องเย็นมีภาระเพิ่มขึ้น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เดิมพนักงานจะทําการเปิ ดเครื่ องทําความเย็นพร้อมกัน เมื่อได้รับแจ้งว่าจะมีการนําสิ นค้าเข้าห้องเย็น โดยไม่ได้
พิจารณาดูว่าภาระของสิ นค้านั้น มากเกินความสามารถของเครื่ องทําความเย็นเครื่ องเดียวหรื อไม่ ดังนั้นในบาง
ช่ วงเวลามี การเดิ นเครื่ อ งทําความเย็นเกิ นกว่าภาระของห้องเย็น ทําให้เครื่ องทํางานที่ ประสิ ทธิ ภ าพตํ่าและ
สิ้ นเปลืองพลังงาน

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปิ ดเครื่ องทําความเย็น 1 เครื่ องเมื่อภาระตํ่า
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ลดเวลาทํางานของเครื่ องทําความเย็นลงได้เฉลี่ย 6 ชัว่ โมงต่อวัน ในระยะเวลา 5 เดื อน ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ มีการผลิต
น้อย
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ขนาดเครื่ องทําความเย็น

90

ภาระที่ควรจะหยุดเครื่ องทําความเย็น

30%

ชัว่ โมงทํางานที่ลดลงได้

6

hr/day

วันทํางานต่อปี

150

day/year

ชัว่ โมงทํางานที่ลดลงได้ต่อปี

900

hr/year

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี

90 x 0.3 x 900

kWh/year

24,300

kWh/year

87,480

MJ/year

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

2.95

Baht/kWh

คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี

71,685.00

Baht/year
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. การทําความเย็น คือ
กระบวนการดึ งความร้ อ นออกจากวัต ถุ ห รื ออากาศเพื่ อรั กษาให้มีอุณ หภู มิต่ าํ กว่าอากาศแวดล้อมภายนอก
โดยทัว่ ไปจะเป็ นการทําความเย็นที่อุณหภูมิค่อนข้างตํ่า (0 °C หรื อตํ่ากว่า) เช่น การแช่เย็นอาหารในตูเ้ ย็น การ
แช่แข็งอาหารสดในตูแ้ ช่แข็งหรื อห้องเย็นในโรงงานแปรรู ปอาหารหรื อห้างสรรพสิ นค้า หรื อการผลิตนํ้าแข็งใน
โรงนํ้าแข็ง เป็ นต้น
2. กระบวนการทําความเย็นในเครื่ องทําความเย็นอาจจําแนกได้ เป็ น 2 แบบ
ก) การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)
- แบบชั้นเดียว (Single stage)
- แบบหลายชั้น (Multi stage)
ข) การทําความเย็นแบบดูดซึ ม (Absorption Cooling)
3. ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
เป็ นระบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ตัว ได้แก่ เครื่ องระเหย คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ และวาล์วลดความดัน ซึ่ งมีกระบวนการทํางานเช่นเดียวกับในระบบปรับอากาศ
4. ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ ม
เป็ นระบบที่ ใช้ความร้อนเป็ นแหล่งพลังงาน ถึ งแม้ว่าระบบทําความเย็นแบบดู ดซึ มจะมี ประสิ ทธิ ภาพตํ่าเมื่ อ
เทียบกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แต่ในกรณี ที่โรงงานมีความร้อนซึ่ งเหลือทิ้งไปสู่ สิ่งแวดล้อม ความร้อน
ทิ้งเหล่านั้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อทําความเย็นได้
ระบบทําความเย็นแบบดู ดซึ มมี ส่วนประกอบที่ สําคัญ คื อ เครื่ องกําเนิ ด (Generator) คอนเดนเซอร์ หรื อคอยล์
ร้ อ น (Condenser) เครื่ อ งระเหยหรื อ คอยล์เย็น (Evaporator) เครื่ อ งดู ด ซึ ม (Absorber) และวาล์วลดความดัน
(Expansion Valve) ส่ วนสารทํางานจะเป็ นลักษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารทําความเย็น (เช่น นํ้า) และสารดูด
ซึ ม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด์, LiBr)
5. การทําความเย็นที่อุณหภูมติ าํ่
การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่าํ มีผลให้ช่วงความแตกต่ างของอุณหภูมิระหว่างเครื่ องควบแน่นและเครื่ องระเหยมี
ค่ากว้างมาก วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอวัฏจักรเดียวจึงไม่เหมาะที่ จะนํามาใช้ ยิ่งช่ วงความแตกต่างของอุณ
ภู มิกว้างมากเท่ าใด ก็ยิ่งทําให้ช่ วงความแตกต่ างของความดันในวัฏ จักรกว้างมากขึ้ น เท่ านั้น และส่ งผลให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของระบบลดลง ปั ญ หานี้ สามารถแก้ไ ขได้โดยระบบทํา ความเย็น แบบหลายชั้น
(Multistage compression with intercooler) และระบบทําความเย็นแบบหลัน่ (Cascade refrigeration system)
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6. ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนระหว่างปริ มาณพลังงาน
ความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริ มาณความเย็นที่ทาํ ได้) ต่อพลังงานที่ระบบใช้
COP =

โดย

h1
h2
h4

h1 − h4
h2 − h1

(6.1)

= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็น (เท่ากับเอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่
ออกจากคอยล์ร้อน), kJ/kg

หากสามารถลดอุณหภูมทิ ํางานของคอนเดนเซอร์ และเพิม่ อุณหภูมทิ ํางานของเครื่ องระเหยได้ สมรรถนะของ
ระบบทําความเย็นก็จะสู งขึ้น
7. การแช่ เย็นสิ นค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ มอี ยู่ 4 ลักษณะ
- การแช่แข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)
- การแช่แข็งแบบการสัมผัส (Contact Freezing)
- การแช่แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ (Cryogenic Freezing)
- การแช่แข็งแบบใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ ร่ วมกับการแช่แข็งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical
Freezing)
8. แหล่ งความร้ อนของระบบทําความเย็นประกอบด้ วย 4 ด้ าน
- ภาระจากความร้อนผ่านผนัง (Wall Heat Gain Load)
- ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก (Air Change Load)
- ภาระจากตัวสิ นค้า (Product Load)
- ภาระอื่น ๆ (Miscellaneous Load)
ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
และความร้อนจากตัวสิ นค้าที่ตอ้ งการทําความเย็น ในบางกรณี ของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสิ นค้าอาจไม่สูงนัก
เมื่อเที ยบกับความร้อนที่ ผ่านผนังห้องเย็นหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ในห้องเย็น สําหรับกรณี ของอุตสาหกรรมผลิ ต
นํ้าแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นส่ วนใหญ่เกิดจากทํานํ้าที่อุณหภูมิเริ่ มต้นให้กลายเป็ นนํ้าแข็ง
9. มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็นที่อุณหภูมติ าํ่ ได้ แก่
- การลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์
- การเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย
- การทําความสะอาดชุดระบายความร้อนอย่างสมํ่าเสมอ
- การลดภาระทําความเย็นของระบบทําความเย็น
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