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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการออกแบบและสร้ า งห้ อ งทดสอบ ประสิ ท ธิ ภ าพแบบสอบเที ย บ (Calibrated
Calorimeter room) เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลต้นแบบ จากการทดสอบ
ทีอ่ ุณหภูมิแห้งของอากาศประมาณ 35 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 40 % Rh และอุณหภูมิแห้ง
ของอากาศภายนอกประมาณ 35 และ40 องศาเซลเซียสตามลาดับ พบว่า ความสามารถการทาความเย็นที่วัดจาก
อัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ป้อนให้กับห้องควบคุมสภาวะภายในกับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็น
ของเครื่องคูลลิ่งโมดูล และการวั ดด้วยวิธีไ ซโครเมตริ กของอากาศมีค่าต่างกันประมาณ 2.56% และ 1.24%
ตามลาดับ เมื่อเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้มีอัตราไหลเพิ่มขึ้นจาก 213.19 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 267.62
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพบว่า อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3.75 % และ 22.06 %
ตามลาดับ
คาสาคัญ: เครื่องคูลลิ่งโมดูล,ห้องทดสอบประสิทธิภาพ,การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ABSTRACT
This research had designed and built a calorimeter room testing in order to analyze and
improve the cooling module efficiency .The experimental result at 35 ๐C DB , 40% Rh indoor air,
and 35๐C DB and 40๐C DB outdoor air, found that , Cooling capacity, as measured by the ratio
between the heat input into the indoor room and the cooling coil sensible heat ratio of the
cooling module, and the psychrometric measurement method of air which flows through the
cooling coil of the cooling module was different about 2.56% and 1.24% respectively. When
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improved the evaporator fan by increasing fan flow rate from 213.19 m3/h to 267.62 m3/h
found that, at 35๐C DB and 40๐C DB outdoor air , EER average could increase about 3.75% and
22.06 % respectively.
Keywords : Cooling module, Calorimeter testing room, Efficiency

1. บทนา
คูลลิ่งโมดูล (Cooling module) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ทาหน้าที่ระบายความร้อนให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
หรือชิ้ นส่วนอิเล็ก ทรอนิ กส์ต่า ง ๆ ภายในตู้ควบคุม เช่น อุปกรณ์ทางไฟฟ้ าหรือ ชิ้นส่ว นอิเล็ กทรอนิกส์ภ ายใน
ตู้ควบคุมชนิด PLC และตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าชนิด MDB เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นส่วนสาคัญในการควบคุมและประมวลผลการทางาน โดยปกติแล้วภายในตู้ควบคุมจะมี
ความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะตู้ควบคุมที่ใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยที่มีลักษณะร้อนชื้น ทาให้อุณหภูมิของอากาศภายในและภายนอกตู้ควบคุมมีค่าสูง ส่งผลทาให้อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้า หรื อชิ้ น ส่ว นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ภายในตู้ค วบคุม เกิด ความเสี ย หาย ทาให้ก ารทางานของเครื่ องจั กรเกิ ดการ
หยุดชะงักและเสียหายได้ ดังนั้นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงได้นาเครื่องคูลลิ่งโมดูลมาใช้ใน
การระบายความร้อนให้กับตู้ควบคุมของเครื่องจักร ทาให้สามารถควบคุมการทางานของเครื่องจักรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องคูลลิ่งโมดูลที่ทาการผลิตตามเครื่องต้นแบบที่นาเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มีการ
วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพนั้น ส่งผลทาให้ผู้ผลิตไม่สามารถทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบและ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลที่ผลิตออกไปสู่ผู้ใช้ รวมถึงไม่สามารถกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะสภาวะการแข่งขันของผู้ผลิต
เครื่องคูลลิ่งโมดูลที่เพิ่มสูงขึ้นจาเป็นที่ผู้ผลิตต้องมีข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูล ต้นแบบโดยออกแบบ
และสร้างห้องทดสอบ (Calorimeter testing room) สาหรับทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องคูลลิ่งโมดูลให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
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2. วิธีการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่ง โมดูลจะทาการทาตรวจวัดค่าต่าง ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ โดยทาการออกแบบและสร้างห้องทดสอบเพื่อทาการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสภาวะ
การทางานของเครื่องคูลลิ่งโมดูลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

2.1 ออกแบบและสร้างห้องทดสอบ
การออกแบบห้องทดสอบประสิทธิภาพ (Calorimeter room) ได้ศึกษาข้อมูลการออกแบบห้องทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศจาก ASHRAE Standard 16-1983 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทาการออกแบบห้องทดสอบ
ที่วัดความร้อนแบบสอบเทียบ (Calibrated room–type calorimeter) ซึ่งส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
แสดงโดยสังเขปดังภาพที่ 1

INDOOR ROOM

OUTDOOR ROOM

Humidifier

Test
Unit

Hot

Cold

water

water

storage

storage

ภาพที่ 1 โครงสร้างห้องทดสอบประสิทธิภาพ
ภายในห้องควบคุมสภาวะอากาศภายใน (Indoor room)ได้ติดตั้งชุดคอยล์ร้อนสาหรับน้าร้อนที่ผลิตจากฮีต
เตอร์ภายในถังเก็บน้าเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับโหลดทาความเย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูล สาหรับ
อุณหภูมิของอากาศแห้งเข้าคอยล์เย็นเครื่องคูลลิ่งโมดูลสามารถควบคุมด้วยอุณหภูมิของน้าร้อนที่ถูกควบคุมการ
ทางานของฮีตเตอร์ ด้วยชุด PID Controller นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าเครื่องคูลลิ่ง โมดูล
สามารถควบคุมด้วยเครื่องควบคุมความชื้น (Humidifier)
ภายห้องควบคุมสภาวะอากาศภายนอก (Outdoor room) ได้ติดตั้งชุดคอยล์สาหรับน้าเย็นที่ผลิตจากชุด
เครื่องทาน้าเย็นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่คายออกจากคอนเดนเซอร์ของเครื่องคูลลิ่งโมดูลและใช้ในการ
ควบคุมอุณหภูมิของอากาศเข้าคอนเดนเซอร์ของเครื่องคูลลิ่งโมดูลดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้ห้องควบคุม
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ภาวะอากาศภายในและภายนอก ได้ติดตั้งฉนวนชนิด Polyurethane Foam หนา 5 นิ้วเพื่อป้องการการถ่ายเท
ความร้อนไหลผ่านผนังสู่อากาศภายนอก

ภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในห้องควบคุมสภาวะอากาศภายใน

ภาพที่ 3 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในห้องควบคุมสภาวะอากาศภายนอก
2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลอง
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองสาหรับห้องควบคุมสภาวะอากาศภายในและภายนอกประกอบด้วย
1). ชุดคอยล์น้าร้อน
2). ชุดคอยล์น้าเย็น
3). ถังน้าขนาด 100 ลิตร
4). ปั้มน้า ยี่ห้อ Grundfos ช่วงอัตราการไหล 0.15-13.0 GPM สามารถใช้กับอุณหภูมิและความดันสูงสุด
ที่ 190 F ,150 Psi ตามลาดับ 151.4 Pulse/gallon
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5). Temperature sensor ชนิด Pt-100 สามารถวัดอุณหภูมิในช่วง –200 ถึง 400° C และค่าความ
ผิดพลาด ± 0.55° C
6). ฮีตเตอร์
7). ชุดเครื่องทาน้าเย็นขนาดทาความเย็น
8). Digital PID Temperature Controller , Sensitivity 0.5 mSec ความละเอียด 0.25% of F.S. 4
digit
9). Digital indicating with alarm 0.2% of F.S.
10). Digital frequency meter with alarm
11). อุปกรณ์วดั ความชื้น (Humidity sensor) ± 0.2 %Rh (10-90 %Rh)
12). อุปกรณ์เพิ่มความชื้น (Humidifier)
13). Multifunction meter
14). เครื่องคูลลิ่งโมดูลที่ใช้ในการทดสอบรุ่น 2700 Btu/hr
15). เครื่องมือวัดความเร็ว Turbine Anemometer

2.3 การดาเนินการทดสอบ
เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมหรือพื้นที่ปรับอากาศในการใช้งานจริงของเครื่องคูลลิ่งโมดูลจะมีค่าสูง
กว่าเครื่องปรับอากาศที่ให้ความสบายแก่ผู้อาศัย ดังนั้นจึงได้ทาการทดสอบที่สภาวะอากาศของห้องควบคุมอากาศ
ภายในทีม่ ีอุณหภูมิอากาศแห้งและความชื้นสัมพัทธ์ก่อนเข้าคอยล์เย็นของคูลลิ่งโมดูล 35๐C, 40%Rh และอุณหภูมิ
อากาศขาเข้าคอนเดนเซอร์ของคูลลิ่งโมดูล ที่ห้องควบคุมสภาวะอากาศภายนอกมีค่าประมาณ 35๐C และ 40๐C
ตามลาดับ
เมื่อสภาวะของห้องควบคุมอากาศภายในและภายนอกอยู่ในสภาวะคงที่ตามสภาวะที่กาหนดไว้ ทาการ
บันทึกค่าต่าง ๆ ตามเซนเซอร์ที่ได้ติดตั้ง ซึ่งค่าที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกแปลงสัญญาณด้วย Transmitter ให้อยู่ใน
สัญญาณมาตรฐาน โดยเซนเซอร์ทั้งหมดจะส่งสัญญาณไปที่หน้าจอแสดงผลและส่งสัญญาณแบบ 4-20 mA ยกเว้น
Pt –100 จะส่งสัญญาณเป็นแบบความต้านทาน จากนั้นสัญญาณจากหน้าจอแสดงผลจะถูกส่งเป็นสัญญาณRS485 เข้าสู่เครื่องแปลงสัญญาณกลายเป็น RS-232 (USB) เชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ

2.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ในการหาความสามารถการทาความเย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูล สามารถหาได้ 2 วิธีคือ หาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็นต่อค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็นดังความสัมพันธ์ใน
สมการที่ 1
̇ cooling =
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̇

(1)

โดยที่

̇ cooling
̇ sensible

CSHR

คือความสามารถการทาความเย็นของคอยล์เย็น, Btu/hr
คือปริมาณความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็น, Btu/hr
คืออัตราส่วนความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็น

เนื่องจากห้องทดสอบมีการติดตั้งฉนวนหนา 5 นิ้วและมีการป้องกันการรั่วไหลของอากาศจากห้องทดสอบสู่
อากาศภายนอก ดังนั้นปริมาณความร้อนสัมผัสของคูลลิ่งคอยล์ของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสามารถหาได้จากอัตราการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณความร้ อ นของชุ ด แลกเปลี่ ย นความร้ อ นภายในห้ อ งควบคุ ม สภาวะอากาศภายในดั ง
ความสัมพันธ์ในสมการที่ 2
̇ sensible = ̇ wCpw

โดยที่

T

̇ sensible คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความร้อนของน้าร้อน,kW
̇w

Cpw

T

คืออัตราการไหลของน้า,kg/s
คือความจุความร้อนจาเพาะของน้า kJ/kg๐K
คือผลต่างอุณหภูมิของน้าเข้าออกชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ๐C

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการทาความเย็นและลดความชื้นบนไซเครเมตริกชาร์ท
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(2)

ในภาพที่ 4 แสดงกระบวนการทาความเย็นและลดความชื้นบนไซโครเมตริกชาร์ท ซึ่งค่าอัตราส่วนความ
ร้อนสัมผัสของคอยล์เย็น (CSHR) สามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างความร้อนสัมผัสของอากาศต่อผลรวมความ
ร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงของอากาศ หาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการที่ 3

CSHR =
โดยที่

(3)

CSHR คืออัตราส่วนความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็น
hsen คือผลต่างของค่าความร้อนสัมผัสของอากาศ(kJ/kg)
htotal คือผลต่างของค่าความร้อนของอากาศรวม(kJ/kg)

สาหรับการหาความสามารถการทาความเย็นด้วยวิธีที่ 2 หาด้วยวิธีไซโครเมตริกด้านอากาศดังความสัมพันธ์
ในสมการที่ 4
̇ cooling = ̇ air

htotal

(4)

ค่าความร้อนของอากาศหรือค่าเอนทรัลปีของอากาศสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการที่ 5

h=1.006t+W(2501+1.805t)
โดยที่

(5)

h คือค่าความร้อนของอากาศ,kJ/kg
t คืออุณหภูมิแห้งของอากาศ,๐C
W คือความชื้นจาเพาะของอากาศ,kgw/kga
ความชื้นจาเพาะของอากาศสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการที่ 6
W=0.622Pw/(P-Pw)

โดยที่

Pw คือความดันย่อยของไอน้าในอากาศ,Pa
P คือความดันบรรยากาศ,Pa
W คืออัตราส่วนความชื้นของอากาศ,kgw/kga
ความดันย่อยของไอน้าในอากาศสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการที่ 7
7

(6)

Pw = (%RH/100)xPws

(7)

ความดันไอน้าอิ่มตัวในอากาศ (Pws) ช่วงอุณหภูมิแห้งของอากาศ 0-200 ๐C สามารถหาได้จากความสัมพันธ์
ดังสมการที่ 8
Pws=
โดยที่

(8)

C1 = -5.8002206x103 , C2 = 1.3914993, C3= -4.8640239x10-2 , C4= 4.1764768x10-5
C5 = -1.4452093x10-8, C6 = 6.5459673 , T คืออุณหภูมิแห้งของอากาศ ๐K

สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) เป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูล ซึ่งสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการที่ 9
EER =

̇

,(

)

(9)

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองเบื้องต้น
ในการวิเคราะห์หรือคานวณปริมาณความสามารถการทาความเย็นในงานวิจัยนี้ ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสามารถการทาความเย็นด้วย 2 วิธคี ือ คานวณจากค่าอัตราส่วนระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงความร้อนของ
น้าร้อนที่ป้อนให้กับชุดแลกเปลี่ยนความร้อนในห้องควบคุมสภาวะภายใน ( ̇ sensible) ต่อค่าอัตราส่วนความร้อน
สัมผัส (CSHR) และคานวณด้วยวิธีไซโครเมตริกของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูล
จากการทดสอบเครื่องคูลลิ่งโมดูลต้นแบบ พบว่าปริมาณความสามารถการทาความเย็นและค่า อัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ที่วิเคราะห์ในวิธีที่ 1และวิธีที่ 2 มีค่าต่างกันประมาณ 2.56% และ 1.24% ที่อุณหภูมิ
อากาศภายนอกมีค่าประมาณ 35 ๐C และ40๐C ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 นอกจากนี้สามารถสังเกต
ได้ว่าค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน(EER) จะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิภายนอกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องตาม
งานวิจัยของ Motta และ Domanski (2000)
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพที่อุณหภูมิอากาศภายนอกเท่ากับ 35 ๐C
Outdoor Temperature at 35 ๐C
วิธีการวัด

Cooling load,Btu/hr

Watt

EER

1

2680.80

669.98

4.00

2

2613.97

669.98

3.90

ผลต่ าง

2.56%

2.56%

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพที่อุณหภูมิอากาศภายนอกเท่ากับ 40 ๐C
Outdoor Temperature at 40 ๐C
วิธีการวัด

Cooling load,Btu/hr

Watt

EER

1

1940.90

691.71

2.81

2

2098.86

691.71

3.03

ผลต่ าง

8.14%

8.14%

3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
จากการทดสอบเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ค่าความสามารถการทาความเย็นมีค่า ลดลงและกาลังไฟฟ้าที่ป้อน
ให้กับระบบมีค่าเพิ่มสูงเมื่ออุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูล จึง
ทาการเพิ่มความสามารถการทาความเย็นด้วยการเปลี่ยนพัดลมที่คอยล์เย็นให้มีอัตราไหลที่เพิ่มขึ้น ในการเลือกพัด
ลมคอยล์เย็นที่เหมาะสมต้องเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ของเครื่องคูลลิ่งโมดูล จาก
การทดสอบ เมื่อเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้มีอัตราไหลเพิ่มขึ้นจาก 213.19 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 267.62
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พบว่าความสามารถการทาความเย็น ของเครื่องคูลลิ่งโมดูลที่วัดด้วยวิธีที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น
5.22 % และ 26.3 % ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกมีค่าประมาณ 35 ๐C และ40๐C ตามลาดับดังแสดงในภาพที่ 5
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Btu/hr
3000.00
2750.00
2500.00
2250.00
2000.00
1750.00
1500.00
1250.00
1000.00

2820.85
2680.80

2451.31
1940.90
267.62 m3/h
213.19 m3/h

35
40
Outdoor Temperature ๐C

ภาพที่ 5 แสดงความสามารถการทาความเย็นกระบวนการทาความเย็นก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง
ในภาพที่ 6 พบว่าเมื่อเปลีย่ นพัดลมคอยล์เย็นให้มีอัตราไหลเพิ่มขึ้นจาก 213.19 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
เป็น 267.62 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กาลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเครื่องคูลลิ่งโมดูลจะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1.41 %
และ 3.46 % ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกมีค่าประมาณ 35 ๐C และ40๐C ตามลาดับ

Watt

720.00
710.00
700.00
690.00
680.00
670.00
660.00
650.00
640.00

715.64
691.71

679.43
669.98

267.62m3/h
213.19m3/h

35
40
Outdoor Temperature ๐C

ภาพที่ 6 แสดงกาลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าให้กับเครื่องคูลลิ่งโมดูลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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Btu/(hr.Watt)

4.50

4.15
4.00

267.62m3/h
213.19m3/h

4.00

3.50

3.43

3.00
2.81
2.50
2.00
35
40
Outdoor Temperature ๐C

ภาพที่ 7 แสดงค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
เมื่อวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องคูลลิ่งโมดูล เมื่อเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้มีอัตรา
ไหลเพิ่มขึ้นจาก 213.19 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 267.62 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพบว่า ค่าอัตราส่ วน
ประสิทธิภาพพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3.75 % และ 22.06 % ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกมีค่าประมาณ 35 ๐
C และ40๐C ตามลาดับดังแสดงในภาพที่ 7

4. สรุป
ในการทดสอบประสิทธิภาพเครือ่ งคูลลิง่ โมดูลต้นแบบ ที่อุณหภูมิอากาศแห้งและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
เข้าคอยล์เย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูลมีค่าประมาณ 35 องศาเซลเซียสและ 40 % Rh และอุณหภูมิอากาศภายนอกมี
ค่าประมาณ 35 และ40 องศาเซลเซียส พบว่าความสามารถการทาความเย็นที่วัดจากค่าอัตราส่วนระหว่างอัตรา
การเปลี่ยนแปลงความร้อนของน้าร้ อนที่ป้อ นให้กับ คอยล์ น้าร้อนในห้องควบคุม สภาวะอากาศภายในและค่ า
อัตราส่วนความร้อนสัมผัสของคอยล์เย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูล กับการวัดด้วยวิธีไซโครเมตริกของอากาศที่ไหลผ่าน
คอยล์เย็นของเครื่องคูลลิ่งโมดูลมีค่าต่างกันประมาณ 2.56% และ 1.24% ตามลาดับ และเมื่อเปลี่ยนพัดลมคอยล์
เย็นให้มีอัตราไหลเพิ่มขึ้นจาก 213.19 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 267.62 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสามารถเพิ่ม
ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานประมาณ 3.75 % และ 22.06 % ตามลาดับ
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5. เอกสารอ้างอิง
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