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บทคัดยอ
ในปจจุบัน เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
เปนเครื่องจักรกลที่ใชพลังงานไฟฟาสูง เพราะเปนแบบระบบ
อัดไอซึ่งขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา และใชสารทําความเย็น
ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน เนื่องจากสาเหตุนี้ จึงไดมี
การนําระบบทําความเย็นแบบดูดซึมมาใช ซึ่งเปนการนํา
พลังงานความรอนมาใชแทนพลังงานไฟฟา เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
Abstract
At the present air-conditioners and chillers are the
machineries that use much electric energy. Because the
systems are vapor compression refrigeration systems which
are powered by electric motor and use refrigerant that makes
global worming. These cause absorption refrigeration
systems are used. That is heat energy to use replace the
electric energy for saving energy and environment.
บทนํา
ในปจจุบัน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมอยางรวดเร็ว จึงทําให
ความตองการทางพลังงานไฟฟามีอัตราสูงขึ้นอยางมาก และ
เกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันดิบกอใหเกิดวิกฤตการขาด
แคลนพลังงานไปดวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

สํารองแหลงผลิตไฟฟา เพื่อใหมีความเพียงพอตอความ
ตองการ แตปจจุบันการดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิต
จะตองประสบปญหาตาง ๆ อยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการ
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและธรรมชาติ เปนเหตุ
ใหการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาเปนไปไดยาก จนอาจจะทําให
เกิดปญหาความมั่นคงตอระบบการไฟฟาของประเทศได จาก
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีการลดการใชไฟฟาและใช
พลังงานในรูปแบบอื่นทดแทน ตัวอยางเชน การใชระบบทํา
ความเย็นหรือระบบปรับอากาศที่ใชพลังงานความรอน
เปนตน
ประวัติความเปนมาของการทําความย็นแบบดูดซึม [1]
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมไมใชเทคโนโลยีที่
คนพบใหมแตเปนระบบที่มีใชกันมานานแลว ในป ค.ศ.1850
Edmond Carre เปนบุคคลแรกที่ไดนําเสนอเครื่องทําความ
เย็นแบบดูดซึมเปนเครื่องแรกโดยใชน้ํากับกรดซัลฟูริค
(Sulphuric Acid) ตอจากนั้นในป ค.ศ.1859 Ferdinan
Carre (Edmond’s brother) ไดนําเสนอเครื่องทําความเย็น
แบบดูดซึมที่ใชแอมโมเนียกับน้ําเปนเครื่องแรก
ชวงแรกกอนป ค.ศ. 1960การเริ่มตนของการพัฒนา
จะเปนเครื่องทําน้ําเย็นระบบดูดซึมแบบชั้นเดียว (Single
Effect Absorption Chiller) โดยใชสารลิเธียมโบรไมดเปน
สารดูดซึมและน้ําเปนสารทําความเย็น สําหรับใชในระบบ

ปรับอากาศ ตอมาในชวงป ค.ศ. 1956-1959
J.S. Swearingen และ E.P. Whitlow ไดทําการพัฒนาระบบ
ดูดซึมแบบชั้นเดียวใหเปนระบบดูดซึมแบบสองชั้น (Double
Effect Absorption Chiller) ซึ่งมีประสิทธิภาพทางทฤษฎีที่
สูงกวา งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากสมาคมแกสของ
อเมริกัน (American Gas Association) ตอจากนั้นไดมีการ
ปรับปรุงระบบดูดซึมแบบสองชั้นอยางตอเนื่องและผลิต
ออกจําหนายไปทั่วโลก
มีหลายปจจัยที่มีผลตอการผลิตและจําหนายเครื่อง
ทําน้ําเย็นที่ใชระบบดูดซึมมากยิ่งขึ้น ปจจัยแรกคือการที่
ผูผลิตในประเทศญี่ปุนเริ่มเขาสูตลาดในปลายทศวรรษที่
1960 (ชวงกอนป ค.ศ.1970) ผูผลิตในญี่ปุนไดริเริ่มการผลิต
เครื่องทําความเย็นที่ใชระบบดูดซึมแบบสองชั้นที่ใชการเผา
ไหมโดยตรง (Direct-Fired Double-Effect Chillers) ซึ่ง
ผูผลิตในญี่ปุนไดปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งระบบ
แบบชั้นเดียวและสองชั้นอยางตอเนื่อง และไดเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาดเปนอยางมากทั่วโลก ปจจัยที่สองที่มีผลให
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น คือการเกิดวิกฤตพลังงานครั้งแรกในชวง
ทศวรรษที่ 1970 (ชวงป ค.ศ.1970-1980) หลังจากนั้นตลาด
ของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมก็เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงทศวรรษที่ 80 และ 90 (ชวงป ค.ศ.1980-2000)
ไปพรอมกับราคาเชื้อเพลิงที่คอนขางเสถียร เครื่องทํา
ความเย็นที่ใชระบบแบบดูดซึมแทบทั้งหมดที่ผลิต
ออกจําหนายในปจจุบันมีขนาดคอนขางใหญถึงใหญมาก
อยางไรก็ตามภาวะวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นครั้งใหมในชวง
เริ่มตนของสหัสวรรษนี้ (ตั้งแตป ค.ศ.2002 เปนตนมา) สงผล
ใหระบบทําความเย็นแบบดูดซึมไดรับความสนใจในหมู
นักวิจัยและพัฒนาเปนอยางมากทั่วโลก บรรดาผูผลิตจึงมี
แนวโนมที่จะปรับปรุงระบบทําความเย็นแบบดูดซึมใหมีขนาด
เล็กลงเพื่อใหสามารถนํามาใชในการปรับอากาศในครัวเรือน
หรือในอาคารขนาดเล็กได
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบดูดซึมแบบสามชั้น
(Triple-Effect Absorption Chiller) ซึ่งมีประสิทธิภาพทาง
ทฤษฎีสูงขึ้นไปอีก ระบบสามชั้นนี้ยังอยูในขั้นวิจัยและพัฒนา

และคาดวาอีกไมนานนักคงจะมีผูผลิตออกจําหนาย
เครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมที่ผลิตขึ้นใชในปจจุบันแบงตาม
การใชงานไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมที่ใชกับงานที่มี
อุณหภูมิสูงกวาศูนยองศาเซลเซียส (งานปรับอากาศเปนสวน
ใหญ) ระบบนี้ใชสารลิเธียมโบรไมดเปนสารดูดซึมและใชน้ํา
เปนสารทําความเย็น สวนอีกกลุมหนึ่งใชกับงานที่มีอุณหภูมิ
ต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส ซึ่งจะใช แอมโมเนียเปนสารทํา
ความเย็น และ ใชน้ําเปนสารดูดซึม จะเห็นไดชัดวา ระบบดูด
ซึมที่ผลิตใชงานทั้งสองกลุมนี้ ใชสารทําความเย็นธรรมชาติ
(Natural Refrigerant) ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ถึงแมวา
แอมโมเนียจะเปนพิษและติดไฟได แตไมไดนํามาใชกับระบบ
ปรับอากาศ และนิยมใชกับอุตสาหกรรมทําความเย็นอยาง
ระมัดระวังก็มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากในปจจุบัน
อุตสาหรรมทําความเย็นก็มีการใชระบบแบบอัดไอที่ใช
แอมโมเนียเปนสารทําความเย็นกันอยางกวางขวางอยูแลว
การเปรียบเทียบการทําความเย็นแบบระบบอัดไอกับ
แบบระบบดูดซึม
การเปรียบเทียบการทํางานของการทําความเย็น
ระบบอัดไอกับการทําความเย็นระบบดูดซึม การทําความเย็น
ระบบอัดไอที่ใชเครื่องอัด ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ (1) เครื่องอัด (2) เครื่อง
ควบแนน และ (3) เครื่องระเหย
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบ ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมกับ
การทําความเย็นแบบเซนตริฟูกอล (Centrifugal Chiller)
ที่มา : บริษัท EBARA และ HITACHI

ในการทําความเย็นระบบอัดไอที่ใชเครื่องอัดนี้จะมี
สารเพียงชนิดเดียวซึ่งเปนสารทําความเย็น โดยสารทําความ
เย็นที่เปนของเหลวจะระเหยในเครื่องระเหย และถายเทความ
รอนออกมาดวยที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งจะถูกอัดโดยเครื่องอัดที่ตอง
ใหพลังงานกลจากภายนอกจนกระทั่งมีความดันถึงจุดกลั่นตัว
ที่อุณหภูมิสูงและกลั่นตัวที่เครื่องควบแนนระบบนี้มี 2 ความ
ดันในระบบเชนกัน โดยเครื่องควบแนน ทํางานที่ความดันสูง
กวาเครื่องระเหย ซึ่งความดันทั้งสองนี้จะถูกแยกโดยเครื่องอัด
ซึ่งเปลี่ยนจากความดันต่ําเปนความดันสูง และวาลวขยายตัว
ซึ่งควบคุมดานความดันสูงไปเปนดานความดันต่ํา
สวนการทําความเย็นระบบดูดซึมจากภาพที่ 1 จะ
ประกอบดวย (1) เครื่องผลิต (Generator, Desorber) (2)
เครื่องควบแนน (Condenser) (3) เครื่องระเหย (Evaporator)
(4) เครื่องดูดซึม (Absorber) จะเห็นไดวาเครื่องควบแนนและ
เครื่องระเหย มีเหมือนกับการทําความเย็นระบบอัดไอที่ใช
เครื่องอัด โดยสารทําความเย็นที่เปนของเหลวจะระเหยใน
เครื่องระเหย และถายเทความรอนออกมาที่อุณหภูมิต่ําระเหย
กลายเปนไอ ซึ่งจะถูกดูดซึมใหกลั่นตัวกลับเปนของเหลวดวย
สารดูดซึมในเครื่องดูดซึม เปรียบเทียบไดกับการใชความดัน
ใหกลั่นตัวที่อุณหภูมิสูงในเครื่องควบแนนของการทําความ
เย็นระบบอัดไอที่ใชเครื่องอัด การทําความเย็นระบบดูดซึม
ดานความดันสูงและดานความดันต่ําจะถูก,แบงแยกโดยวาลว
ขยายตัวซึ่งควบคุมการไหลของสารทําความเย็นและการอัด
จากชวงเครื่องดูดซึมไปยังเครื่องผลิต
ขอแตกตางระหวางการทําความเย็นระบบอัดไอที่ใช
เครื่องอัดกับการทําความเย็นระบบดูดซึม คือ เครื่องดูดซึม
และเครื่องผลิต เทียบไดกับเครื่องอัด และการทําความเย็น
ระบบดูดซึมใชพลังงานความรอน สวนการทําความเย็นระบบ
อัดไอที่ใชเครื่องอัดตองใชพลังงานกล
ดังนั้นจากการเปรียบเทียบระบบการทํางานทั้งสอง
แบบแลวจะเห็นวาระบบการทํางานคลายคลึงกัน โดย
สมรรถนะของการทําความเย็นระบบอัดไอที่ใชเครื่องอัดจะมี
คาสูงกวาการทําความเย็นระบบดูดซึม แตการทําความเย็น

ระบบดูดซึมจะประหยัดพลังงานไดมากกวาการทําความเย็น
ระบบอัดไอที่ใชเครื่องอัด (ASHRAE, 1965)
หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบดูดซึม
อาศัยคุณสมบัติการเดือดของน้ําที่มีคาแปรผันตาม
ความดัน ที่ความดันบรรยากาศปกติน้ําจะเดือดที่ 1000Cที่
ความดันต่ํากวาบรรยากาศน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิต่ํากวา
1000C และที่ความดันสุญญากาศ (Vacuum) 0.798 kPa
น้ําจะเดือดที่อุณหภูมิ 3.70C และคุณสมบัติของสาร
ลิเธียมโบรไมด (Lithium Bromide: LiBr) เปนสารที่ดูดซับน้ํา
ไดดี เมื่อความเขมขนสูงขึ้นจะสามารถดูดซึมน้ําไดมาก และที่
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นการดูดซึมน้ําจะลดลง
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ภาพที่ 2 วงจรการทําความเย็นระบบดูดซึมแบบชั้นเดียว
ที่มา : บริษัท EBARA และ HITACHI
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายกระบวนการทั้ง4
กระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบดูดซึมแบบชั้นเดียวดังนี้
กระบวนการที่ 1 การระเหย (Evaporatoration)
สารทําความเย็น (Refrigerant) ที่ความดัน
0.798 kPa จุดเดือด ที่ 40C จะทําหนาที่ดูดความรอนจากน้ํา
เย็นที่ไหลกลับ (Chilled Water Return) อุณหภูมิประมาณ

12 – 140C จากภาระตางๆ มาใชเปนความรอนแฝง เพื่อ
เปลี่ยนสภาพสารทําความเย็น จากสภาพน้ําใหกลายเปนไอ
ไหลเขาสู กระบวนการที่ 2 (Absorption) สวนน้ําเย็น
(Chilled Water) ที่ผานกระบวนการถายเทความรอนใหสาร
ทําความเย็นจะลดอุณหภูมิเหลือประมาณ 5 – 70C แลวถูก
สงกลับไป เพื่อทําหนาที่รับความรอนจากภาระตางๆ ตอไป
กระบวนการที่ 2 การดูดซึม (Absorption)
สารดูดซึมเขมขน (Absorbent : LiBr) จะถูกฉีดเขา
ไปทําหนาที่ดูดซับไอสารทําความเย็น เพื่อรักษาสภาพความ
ดัน ภายใน Evaporator ใหได 0.798 kPa ซึ่งจะทําให
กระบวนการที่ 1 สามารถเกิดขั้นไดอยางตอเนื่อง
กระบวนการดังกลาวขางตน จะทําใหสารดูดซึมเขมขน
เปลี่ยนสภาพเปนสารดูดซึมเจือจาง และจะถูกสงเขาสู
กระบวนการที่ 3(Generator) โดย Absorbent Pump
กระบวนการที่ 3 การผลิตสารทําความเย็น (Generation)
สารดูดซึมเจือจางที่ถูกสงเขาไปใน Generator จะ
ถูกความรอนที่เหลือจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาหรือ
ความรอนที่ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหแยกตัวจากสาร
ทําความเย็น และเปลี่ยนสภาพจากสารดูดซึมเจือจางกลับ
เปนสารดูดซึมเขมขนอีกครั้งหนึ่ง กอนถูกสงกลับไปทําหนาที่
ดูดซึมไอสารทําความเย็นในกระบวนการที่ 2 (Absorption)
ตอไป
กระบวนการที่ 4 การควบแนน (Condensation)
ไอสารทําความเย็นที่ถูกแยกออกจากสารดูดซึมจะ
ถูกทําใหเย็น โดยน้ําจากหอระบายความรอน (Cooling
Tower) ทําใหเกิดการควบแนนเปนของเหลว แลวไหล
กลับไปกระบวนการที่ 1 เพื่อทําหนาที่ดูดความรอนจากน้ํา
เย็นที่ไหลกลับมา (Chilled Water Return) จากภาระตางๆ
เพื่อใหวงจรดําเนินการตอเนื่องตอไป
ประเภทของระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม [3]
สามารถแยกออกเปน 2 ประเภทที่นิยมใชกันอยู

ภายในประเทศ คือ
1. ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว มีการใชพลังงาน
ความรอนแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
1.1 ใชไอน้ําที่ความดันระหวาง 78.48 – 147.15 kPa เรียกวา
Single Effect Steam Fired Absorption Chiller
1.2 ใชน้ํารอนที่มีอุณหภูมิระหวาง 130 – 1500Cเรียกวา
Single Effect Steam Hot Water Fired Absorption Chiller
2. ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้น มีการใชพลังงานความ
รอนแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
2.1 ใชไอน้ําที่ความดันระหวาง 784.8 kPa เรียกวา
Double Effect Steam Fired Absorption Chiller
1.2 ใชน้ํารอนที่มีอุณหภูมิระหวาง 180 – 2000C เรียกวา
Double Effect Steam Hot Water Fired Absorption Chiller
ตารางที่ 1 ประเภทของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม
ประเภท
Single Effect
Absorption Chillers

สมรรถนะการทํา
ความเย็น (COP)
0.55 - 0.65

Double Effect
Absorption Chillers

1.00 – 1.35

Triple Stage
Absorption Chillers

1.40 – 1.60

คุณลักษณะ
- เปนแบบธรรมดา
- ใชกับพลังงานที่มี
อุณหภูมิต่ํา
- เปนที่นิยมใชกัน
มากที่สุด
- ใชกันอยางกวาง
สําหรับอาคารตางๆ
- กําลังทําการวิจัย
และพัฒนา
- มีราคาแพงกวา
ระบบอื่นๆมาก

ตารางที่ 2 Absorption Chiller แบงตามประเภทความรอนที่ใช
Type of Direct Fired
Natural Gas : NG
Liquefied petroleum gas : LPG
Diesel

Type of Stream Fired
Stream – 784.8 kPa
Stream – 147.15 kPa
Hot Water

ตารางที่ 3 ประเภทของพลังงานที่ใชกบั เครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม
ประเภท
ไอน้ํา
(Steam Fired)

แกสหรือน้ํา
(Gas/0il Fired)

พลังงาน
- ความดันสูง
(500 - 800 kPa)
- ความดันต่ํา
(100 kPa)
- กาซธรรมชาติ
- Kerosene
- น้ํามันดีเซล

น้ํารอน
(Hot Water Fired)

ความรอนเหลือทิ้ง
จากกระบวนอื่นๆ
(Exhaust Heat
Fired)

- อุณหภูมิสูง
(130 – 180 0C)
- อุณหภูมิต่ํา
(80 – 110 0C)

คุณลักษณะ
- ใชงานไดดีสําหรับ
ระบบขนาดใหญ
- ใชงานไดดีสําหรับ
ทําความเย็นเทานั้น
- ใชงานไดดีสําหรับ
อาคารสํานักงาน
- ใชงานไดดีสําหรับ
ระบบทําความเย็น
และระบบทําความ
รอน
- มีใชกันนอย
- สามารถประยุกตใช
กับพลังงาน
แสงอาทิตย
-ใชกับระบบพลังงาน
รวม

- ระบบพลังงานรวม
(Co – Generation)
ผลิตกระแสไฟฟาและ
พลังงานความรอน

คุณสมบัติของสารทําความเย็นและสารดูดซึม
1. สารทั้งสองสามารถรวมตัวกันไดดี คือสารดูดซึมสามารถที่
จะดูดซึมไอของสารทําความเย็นไดอยางดี ซึ่งเปนผลจากการ
เกิดพันธะทางเคมี (Chemical Bonding) โดยทั่ว ๆ ไปจะเปน
พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding) แตสารทั้งสอง
สามารถแยกออกจากกันไดเมื่อใหความรอนเขาไป
2. อยูในสถานะสารละลาย คือ สารดูดซึมและสารทําความ
เย็นจะตองอยูในสถานะละลายตลอดสภาพการทํางานใน
ระบบ
3. สารดูดซึมจะตองไมระเหยกลายเปนไอในเครื่องผลิต
เพื่อใหสารทําความเย็นที่บริสทุ ธิ์แยกออกมา

4. มีคุณสมบัติที่ไมเสื่อมสภาพตลอดอายุการใชงาน เพราะ
สารทั้งสองจะตองแยกและผสมกันตลอดเวลาในการทํางาน
5. ไมมีการกัดกรอนตอภาชนะที่ใชงาน เพื่อการใชงานที่
ยาวนาน
6. ความดันในการใชงานเหมาะสม ซึ่งในทางอุดมคติแลวควร
ใหมีความดันต่ําหรือสูงใกลเคียงกับความดันบรรยากาศ เพื่อ
ปองกันการรั่วซึม
7. มีความปลอดภัยในการใชงาน ไมเปนพิษและไมติดไฟงาย
เพื่อนําระบบนี้ไปใชงานอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
8. มีความหนืดต่ํา เพื่อการใชงานในการไหลเวียนในระดับ
นอยลงและการถายเทความรอนไดดีขึ้น
9. มีความรอนแฝงในการกลายเปนไอสูง ทั้งนี้เพื่อใหสารที่ใช
ไหลเวียนในระบบนอยลง
10. มีแรงตึงผิวต่ํา ทําใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกันไดดีขึ้น
สารคูผสมที่นิยมใชเปนสารละลายในการทําความเย็น
1. แอมโมเนีย – น้ํา โดยแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น
สวนน้ําเปนตัวดูดซึม สําหรับระบบที่ใชแอมโมเนีย – น้ํา นี้มี
ชุดกลั่นสารทําความเย็นคอยดักน้ํา หรือเรียกวาหนวยแยกน้ํา
(Rectifying or Distillation Column) ความดันในระบบสูงกวา
บรรยากาศ สามารถตรวจหารอยรั่วไดงาย อุณหภูมิการทํา
ความเย็นไดต่ํากวาจุดเยือกแข็งของน้ํา ใชอุณหภูมิในการแยก
สารละลายไมสูงนัก สามารถนําพลังงานความรอนจากดวง
อาทิตยมาใชงานได สารละลายมีราคาถูกหาซื้อไดงาย แตเปน
พิษตอมนุษย ถามีการรั่วซึมขึ้น จึงตองใชระบบทําความเย็น
ดวยน้ํา (Water Chiller) มีคาความรอนแฝงในการระเหยสูง
ตองใชแหลงความรอนในการแยกสารละลายมากมีคา
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนใหญขึ้น คาต่ํา ตองสราง
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหมีพื้นที่สมรรถนะในการทํา
ความเย็น (COP) ต่ํา เมื่อเทียบกับระบบที่ใชสารละลายอื่น
2. ลิเธียมโบรไมด – น้ํา โดยน้ําเปนสารทําความเย็น สวน
ลิเธียมโบรไมดเปนสารดูดซึม มีขอดีและขอเสีย คือสารละลาย
ตองทํางานที่ความดันที่ต่ํากวาบรรยากาศมาก จึงตองระวัง

การรั่วซึมของอากาศภายนอกไหลเขาสูระบบ มีคาความรอน
แฝงการกลายเปนไอต่ํา จึงไมใชพลังงานความรอนมากนักใน
การแยกน้ําออกจากสารละลาย สามารถนําพลังงานจากดวง
อาทิตยมาใชไดเปนอยางดี มีคาการนําความรอนสูงจึงใชพื้นที่
แลกเปลี่ยนความรอนนอย แตลิเธียมโบรไมดสามารถตกผลึก
ไดงาย ถาหากอุณหภูมิของสารละลายในเครื่องแยกสูงเกินไป
ไมสัมพันธกับอัตราการไหลเวียน และความเขมขนของ
สารละลายจะแปรผกผันกับอัตราการดูดซึมในเครื่องดูดซึม
ประสิทธิภาพ การดูดซึมของสารละลายจะต่ําลง ถาการ
ระบายความรอนภายในเครื่องดูดซึมไมดีพอ ราคาลิเธียมโบร
ไมดคอนขางสูงและหาซื้อไดยาก ลิเธียมโบรไมดทําปฏิกิริยา
กับเหล็กจึงควรใชวัสดุอื่นแทนไมระเหยกลายเปนไอ จึงมีอายุ
การใชงานยาวนาน
3.น้ํา – สารละลายเกลือไฮโกรซคอฟค (Hygroscopic
Salt Solution) โดยน้ําเปนสารทําความเย็น สวนสารละลาย
เกลือไฮโกรซคอฟคเปนสารดูดซึม โดยสารละลายที่มี
หลายชนิด เชน คลอไรด (Chlorides) โบรไมด (Bromides)
และไอโอไดซ (Iodies) ของสารลิเธียม (Lithium) แมกนีเซียม
(Magnesium) แคลเซียม (Calcium) และสังกะสี (Zinc) ซึ่ง
สารทั้งหมดนี้ลิเธียมโบรไมด ใชงานไดดีที่สุดเนื่องจากใน
สภาวะสารละลายมีคาความเปนกรด – ดาง (Ph) มากกวา 7
เล็กนอยซึ่งสามารถปองกันการกัดกรอนไดงายกวาเกลือ
แมกนีเซียม, แคลเซียม และสังกะสี อีกทั้งโบรไมดของลิเธียม
ใหคาความดันไอของสารละลาย (Solubility – Vapor
Pressure) ต่ํากวาพวกคลอไรดหรือไอโอไลด สวนคุณสมบัติ
อื่น ๆ มีคาใกลเคียงคือ ไมเปนพิษตอมนุษย ไมติดไฟ แตตอง
ทํางานในระบบที่ต่ํากวาบรรยากาศและอุณหภูมิของชุดทํา
ความเย็นจะต่ําไมเกิน 40 oF (4.44 oC) เนื่องจากจะถึง
จุดเยือกแข็งของน้ํา
ลิเธียมโบรไมด (Lithium Bromide)
สัญลักษณทางเคมี : LiBr
มวลโมเลกุล : 86.856

สวนประกอบ : Li = 8%, Br = 92%
ลักษณะภายนอกที่มองเห็นได : ของแข็งที่เปนผลึก (ไมมีสี)
ความถวงจําเพาะ : 3.46 (ที่ 250C)
คุณสมบัติ : เหมือนกับเกลือ มีความเสถียรมาก ไมมีพิษ ไมมี
กลิ่น ความสามารถในการดูดซึมสูงมาก กัดกรอนโลหะ
ลิเธียมโบรไมด – น้ํา (Lithium Bromide – Water)
เติมเขาไปในระบบทําความเย็นที่ 53 – 55 wt% ประกอบดวย
สารยับยั้งการกัดกรอน (Corrosion Inhibitor) และ สารลดแรง
ตึงผิว (Surfactant)
ตารางที่ 4 ตัวอยางของสารคูผสมเพื่อเปนสารละลายในการทํางาน
สารดูดซึม
H2SO4
KOH
H 2O
LiBr
LiCl
H 2O

สารทําความเย็น
H 2O
H2 O
NH3
H2O
H2 O
CK3NH3

ตารางที่ 5 คุณลักษณะของสารยับยั้งการกัดกรอน
Type
Lithium Molybdate

Chemical Symbol
Li2MoO4

Lithium Nitrate

LiNO3

Lithium Chromate

LiCrO4

Characteristics
นิยมใชกันมาก
ไมมีอันตราย ไมมี
พิษ เปนสารยับยั้ง
การกัดกรอนดีมาก
แตละลายไดไมดี
กับสารละลาย LiBr
มีประสืทธิภาพใน
การลดการเกิดกาซ
H2 เปนสารยับยั้ง
การกัดกรอนดี ไมมี
อันตราย ไมมีพิษ
ใชกันในอดีต มี
อันตราย และ มีพิษ

เครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบชั้นเดียว
จะมีสวนประกอบหลัก คือ เครื่องควบแนนและ
เครื่องผลิต จะมีการทํางานรวมกันอยูในถัง (Vessel) เดียวกัน
ซึ่งจะทํางานที่เดียวกันดวย เชนเดียวกับเครื่องระเหยและ
เครื่องดูดซึม ก็จะทํางานที่ความดันเดียวกันและติดตั้ง
อยูในถังเดียวกัน ดังภาพที่ 3

ทําความเย็นเมื่อไดรับการถายเทความรอนจนกลายเปนไอ
แลวจะกระจายไปสูเครื่องดูดซึม ที่มีลักษณะการทํางานคลาย
เครื่องระเหย คือใชเครื่องพนสารดูดกลืนใหเปนฝอย เพื่อดูด
ซึมไอสารทําความเย็น ที่อยูเหนือทอน้ําหลอเย็น เมื่อสารดูด
ซึมผสมกับสารทําความเย็นแลวจะเปนสารละลาย
เจือจาง และจะมีความรอนออกมา โดยความรอนนี้จะถายเท
ไปยังน้ําหลอเย็น แลวน้ําออกทิ้งที่หอระบายความรอน น้ํา
หลอเย็นนี้จะรับความรอนจากเครื่องควบแนนดวย โดยจะรับ
ความรอนจากเครื่องดูดซึมกอน (เพราะมีอุณหภูมิต่ํากวา)
แลวจะตอไปยังเครื่องควบแนนตามลําดับ ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 ในระบบการทําความเย็นระบบดูดซึมชั้นเดียว จะมีการนํา
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมาใชงาน เพื่อถายเทความรอน
จากสารละลายเขมขนอุณหภูมิสูง ไปสูเครื่องผลิตเพื่อเริ่ม
วัฏจักรตอไป
เครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้น

ภาพที่ 3 เครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบชั้นเดียว
ที่มา: ASHRAE(1965)
จากภาพที่ 3 ในถังความดันสูง เมื่อสารทําความเย็น
ที่อยูในเครื่องผลิตไดรับความรอนจนกลายเปนไอจะกระจาย
ไปสูเครื่องควบแนนที่อยูในถังเดียวกันนั้น และจะถูกทําให
กลายเปนของเหลว เมื่อของเหลวจากเครื่องควบแนนไหลลง
ไปสูถังความดันต่ํา ก็จะถูกทําใหกลายเปนไออีกครั้ง ภายใน
เครื่องระเหย จากนั้นจะกระจายลงไปสูเครื่องดูดซึม การ
กลายเปนไอในเครื่องระเหยจะเกิดการถายเทความรอน จาก
น้ําที่มีภาระทําความเย็น (Water Chilled) มาสูสารทําความ
เย็น โดยการอัดสารทําความเย็นและพนใหเปนฝอย (Pump
Spray) ลอยอยูเหนือทอน้ําเย็นภายในเครื่องระเหยจะทําใหน้ํา
จากภาระทําความเย็น ที่อยูในทอมีอุณหภูมิลดลง ไอของสาร

ภาพที่ 4 เครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้น
ที่มา: ASHRAE (1965)
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ภาพที่ 5 ความดัน อุณหภูมิ และ ความเขมขนของระบบทํา
ความเย็นดูดซึมแบบสองชั้น
ที่มา : บริษัท EBARA และ HITACHI
ถูกออกแบบมาเพื่อลดคาใชจาย โดยการลดปริมาณ
ความรอนที่ตองการ ดวยการใชพลังงานความรอนในเครื่อง
ผลิตใหมีประสิทธิภาพหรืออาจกลาวไดวา เครื่องทําความเย็น
ระบบดูดซึมแบบสองชั้น เปนเครื่องทําความเย็นระบบดูดซึม
แบบธรรมดา มีเครื่องผลิตและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
เพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ในเครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบ
ธรรมดา ไอสารทําความเย็นที่ออกมาจากเครื่องผลิต จะ
กลายเปนสารทําความเย็นเหลว จากการที่ไดระบายความ
รอนใหกับน้ําหลอเย็นในเครื่องควบแนน สวนในเครื่องทํา
ความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้นนั้น ความรอนแฝงของไอ
สารทําความเย็นที่ออกจากเครื่องผลิตอุณหภูมิสูงจะถูก
นําไปใชสําหรับทําใหสารละลายดูดซึมในเครื่องผลิตอุณหภูมิ
ต่ํารอนขึ้น เพราะฉะนั้นเครื่องทําความเย็นระบบดูดซึมแบบ
สองชั้น จึงตองการความรอนนอยกวา ในการแยกสารทํา
ความเย็นตอตันความเย็นมีประสิทธิภาพเชิงความรอนดีขึ้น
ตองการปริมาณสารทําความเย็นที่ควบแนนในเครื่องควบแนน
นอยกวา ดังนั้นปริมาณความรอนที่ระบายใหน้ําหลอเย็นใน
เครื่องควบแนนจะมีคานอยกวา
จากภาพที่ 4 จุดใหญของการทํางานของเครื่องทํา
ความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้น คือ การทํางานโดยมีเครื่อง

ผลิต 2 ชุด โดยเครื่องผลิตชุดที่สองจะใชสําหรับควบแนน ไอ
สารทําความเย็นจากเครื่องผลิตชุดที่หนึ่ง สวนประกอบจะมีถัง
ความดันที่แตกตางกันอยู 3 ถัง ดังแสดงในภาพที่ 4 และความ
ดันของไอน้ําที่จะถูกปอนใหเครื่องผลิตชุดที่หนึ่ง จะมีความดัน
ปานกลาง (ประมาณ 1,000 kPa) ซึ่งจะใชแทนไอน้ําความดัน
ต่ํา (ประมาณ 120 kPa) ที่ใชในเครื่องทําความเย็นระบบดูด
ซึมแบบชั้นเดียว สารละลายดูดซึมจากเครื่องผลิตชุดที่หนึ่งจะ
ผานไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกับสารละลายเจือจางที่
จะกลับไปยังเครื่องผลิตชุดที่หนึ่ง สารละลายก็จะผานไปยัง
เครื่องผลิตชุดที่สอง ก็จะรับความรอนจากไอสารทําความเย็น
ที่ออกมาจากเครื่องผลิตชุดที่หนึ่ง โดยขบวนการควบแนน
สารละลายก็จะผานตอไปยังถังความดันที่สอง ซึ่งจะถูกวาลว
ลดความดันกอนเขาสูถังความดันที่สอง สารทําความเย็นจะ
กลายเปนไออีกครั้ง เมื่อเขาสูถังความดันที่สองจะถูกควบแนน
ที่เครื่องควบแนน และเขาสูขบวนการตอไปจนครบวัฏจักร
ประโยชนของ Absorption Chiller
1. ใชไฟฟาในปริมาณนอย (Small Power Consumption)
2. ใชความรอนเปนแหลงพลังงาน (Waste Heat is
Available)
3.ระยะเวลาคืนทุนสั้น เนื่องจาก คาบํารุงรักษาต่ํา
(Maintenance Cost) และคาของพลังงาน (Energy Cost)
ที่นํามาใชต่ํากวาไฟฟามาก
4. ไมมีเกิดปญหาจากเสียงดังและการสั่นสะเทือน (Low
Noise and Vibration)
5. ไมเกิดอันตรายจากการใชงาน เพราะอุปกรณทํางานใน
สภาวะสุญญากาศ (Vacuum)
6. สามารถปรับประสิทธิภาพการทํางานไดตั้งแต 0 – 100%
7. คาใชจายในการเดินเครื่องต่ํา (No Need For an
Engineer)
8. สามารถติดตั้งบนสถานที่ ที่รับน้ําหนักไดนอย
9. ปราศจากสารทําลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Safe and
CFCs Free)
10. เครื่องมีใหเลือกใชในชวงทําความเย็นตางๆ (Wide
Range Selection)
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