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ใช้เพือ่การศึกษาเท่าน้ัน

บทที่ 2.

เคร่ืองท าความเยน็



ความมุ่งหมายของเคร่ืองท าความเยน็ (Purpose of Refrigerator)
มนุษยไ์ดคิ้ดคน้กรรมวิธีการถนอมอาหารไวห้ลายวิธี เช่น การหมกัเกลือ การบรรจุลงใน

ภาชนะผนึก การดอง การแช่อ่ิม  เป็นตน้  การเก็บอาหารไวใ้นท่ี ๆ อุณหภูมิต  ่าก็เป็นอีกวิธีหน่ึง   ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด โดยการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่  เคร่ืองท าความเยน็ 

วตัถุประสงคห์ลกัของเคร่ืองท าความเยน็หรือท่ีเรียกกนัวา่ตูเ้ยน็ ดงัรูปท่ี 2.1 นั้น คือ การท า
ความเยน็ให้กบัอาหารเพ่ือให้คงความสดเอาไวไ้ดน้านกวา่ เน่ืองจากภายใตอุ้ณหภูมิท่ีต  ่าแบคทีเรียท่ีอยู่
ในอาหารจะถูกชะลอการเจริญเติบโตเอาไว ้

รูปที่ 2.1  เคร่ืองท าความเยน็ 



รูปที่ 2.2  การเกบ็ของไว้ในตู้เยน็ 

ยกตวัอยา่งเช่น ถา้วางนมทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องปกติ (ประมาณ 25 ถึง 35C) แบคทีเรีย
อาจจะท าให้นมเสียไดภ้ายในเวลา 2 ถึง 3 ชัว่โมง แต่เม่ือลดอุณหภูมิของนมลงโดยน าไปเก็บไวใ้น
เคร่ืองท าความเยน็ ดงัรูปท่ี 2.2  มนัจะสามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่เสียอยา่งนอ้ย 1 ถึง 2 อาทิตย์ เน่ืองจาก
ความเยน็ท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองท าความเยน็ไปท าให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียชา้ลงมาก ยิง่ถา้น าไปแช่
แขง็ (Freeze) นมอาจจะคงความสดอยูไ่ดเ้ป็นเดือน



ประเภทของเคร่ืองท าความเยน็
จุดประสงคห์ลกัของเคร่ืองท าความเยน็ คือ การเก็บรักษาอาหารเพ่ือยดือายแุละรักษาความ

สด รวมทั้งคุณภาพก่อนน ามาบริโภค บางคร้ังก็เพ่ือเพ่ิมรสชาติของอาหาร เช่น น ้าอดัลมท่ีแช่เยน็ยอ่มมี
รสดีกวา่น ้าอดัลมท่ีไม่เยน็  เป็นตน้

เม่ือเป็นเช่นน้ี ลกัษณะของเคร่ืองท าความเยน็จึงตอ้งผลิตออกมาในหลายรูปแบบ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุก ๆ ดา้นได ้

1.   การแบ่งประเภทของเคร่ืองท าความเยน็โดยอุณหภูมิ
1.1  เคร่ืองท าความเยน็ส าเร็จรูป หรือตูเ้ยน็ทัว่ไป ใชส้ าหรับเก็บอาหารสด โดยอุณหภูมิท่ี

ท างานอยูใ่นช่วง –5 ถึง 10C
1.2  ตูแ้ช่ อุณหภูมิท างานอยูท่ี่ –18C หรือต ่ากวา่



2.   การแบ่งประเภทของเคร่ืองท าความเยน็โดยรูปร่าง
2.1  ตูเ้ยน็ส าเร็จรูป ส่วนประกอบทั้งหมดรวมอยูภ่ายในตวัตูโ้ดยไม่มีการเดินท่อทางออก

นอกตู้
2.2  ตูเ้ยน็แบบแยกส่วน ดงัรูป 2.3 ลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

กล่าวคือมีการแยกคอยลเ์ยน็กบัส่วนท่ีจะเก็บอาหารออกจากคอมเพรสเซอร์กบัคอยลร้์อน จึงตอ้งมีการ
เดินท่อทางเดินเพ่ือต่อระบบให้ท  างานร่วมกนัได ้ตูเ้ยน็ประเภทน้ีสามารถใชห้น่วยท าควบแน่นชุดเดียว  
แต่สามารถมีส่วนเก็บอาหารไดห้ลายช่องจึงค่อนขา้งประหยดั

รูปที่ 2.3  ตู้เยน็แบบแยกส่วน 



3.   การแบ่งประเภทของเคร่ืองท าความเยน็ตามการใช้งาน
3.1  ตูเ้ยน็แบบประตูใหญ่ 2 บาน (Reach-in Cabinet) ดงัรูปท่ี 2.4  เหมาะส าหรับโรงแรม

ร้านอาหาร ร้านไอศครีม และห้างสรรพสินคา้ ประตูสามารถเปิดไดท้างดา้นหนา้ 2 บาน ซ่ึงบางชนิด
ท าเป็นกระจกสามารถแสดงสินคา้ไดใ้นตวั

รูปที่ 2.4  ตู้เยน็แบบประตูใหญ่ 2 บาน 



3.2  ตูเ้ยน็แบบเปิดประตูทะลุถึงกนั (Pass-through Cabinet)  ดงัรูปท่ี 2.5 สะดวกเน่ืองจาก
เก็บของไดท้ั้ง 2 ดา้น นิยมใชใ้นโรงแรม ร้านอาหาร เป็นตน้

รูปที่ 2.5  ตู้เยน็แบบประตูทะลุถึง 

3.3  ห้องเยน็ (Walk-in Cabinet) เป็นหอ้งเยน็ท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถใชร้ถยกเขน็เขา้ออก
เพ่ือขนส่งอาหารได้ ดงัรูปท่ี 2.6

รูปที่ 2.6  ห้องเยน็ 



3.4  ตูแ้ช่แขง็ (Chest-Type Freezer)  ดงัรูป 2.7 เป็นตูแ้ช่แขง็แบบเปิดดา้นบน (เล่ือนประตู) 
ส าหรับเก็บอาหารท่ีใชป้ระจ าวนั จุอาหารไม่มาก เช่น ตูไ้อศกรีม ตูเ้ก็บอาหารส าเร็จรูป เป็นตน้

รูปที่ 2.7  ตู้แช่แข็ง 

3.5  ตูแ้ช่เยอืกแขง็ (Sharp Freezer)  ดงัรูป 2.8 ใชเ้ก็บอาหารหรือยาท่ีตอ้งการให้เกิดความ
เยน็จดัอยา่งรวดเร็ว

รูปที่ 2.8  ตู้แช่เยอืกแข็ง 



ส่วนประกอบของเคร่ืองท าความเยน็ (Parts of Refrigerator)
เคร่ืองท าความเยน็ใชห้ลกัการเบ้ืองตน้อนัเป็นกฎธรรมชาติ 2 ประการ คือ การดูดความร้อน

เขา้มาของของเหลวเพ่ือใชใ้นการเปล่ียนสถานะให้กลายเป็นไอ และทิศทางท่ีแน่นอนของการถ่ายเท
ความร้อน

พิจารณาความจริงในเร่ืองของพลงังานความร้อนท่ีวา่ ความร้อนจะถ่ายเทไปมาระหว่างของ
สองส่ิงก็ต่อเม่ือเกิดความต่างของอุณหภูมิระหว่างของสองส่ิงนั้น โดยความร้อนจะถ่ายเทจากส่ิงท่ีมี
อุณหภูมิสูงกว่าไปยงัส่ิงท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่  ดงัรูปท่ี 2.9

วตัถุ ก.

อุณหภูมิ = 30C

วตัถุ ข.

อุณหภูมิ = 30C

วตัถุ ก.

อุณหภูมิ = 80C

วตัถุ ข.

อุณหภูมิ = 30C

ความร้อนถ่ายเท

ไม่มีการถ่ายเท
ความร้อน

รูปที่ 2.9  แสดงทิศทางของการถ่ายเทความร้อน 



การหยดของเหลวลงบนแขนเป็นตวัอยา่งท่ีอธิบายหลกัการการถ่ายเทความร้อนและการใช้
ความร้อนในการเปล่ียนสถานะเป็นไอไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือหยดน ้ าลงบนแขนจะรู้สึกวา่เยน็ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
หยดน ้า (ท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าร่างกายคน) ไดรั้บความร้อนจากคนผา่นทางผิวหนงัเพ่ือระเหยกลายเป็นไอ
ดงันั้น บริเวณผิวหนงัจึงรู้สึกเยน็เพราะสูญเสียความร้อนไป และเม่ือลองเปล่ียนของเหลวท่ีหยดจากน ้า
ไปเป็นแอลกอฮอลจ์ะยิง่รู้สึกเยน็มากข้ึนไปอีก เน่ืองจากแอลกอฮอลร์ะเหยท่ีอุณหภูมิต ่ากว่าน ้า (หรือ
จุดเดือดต ่ากวา่)  แนวความคิดน้ี จึงถูกน าไปคิดคน้พฒันาของเหลวท่ีจะน ามาใชก้บัเคร่ืองท าความเยน็
ซ่ึงของเหลวนั้นควรจะมีจุดเดือดท่ีต  ่ามาก ๆ ของเหลวน้ีจะถูกน าไปใชเ้ป็นสารท าความเยน็
(Refrigerant) ในเคร่ืองท าความเยน็ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “น ้ายา”  นัน่เอง

ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองท าความเยน็ท่ีส าคญั ดงัรูปท่ี 2.10 มีดงัน้ี
1.  คอมเพรสเซอร์หรือชุดอดัไอ (Compressor) ท าหนา้ท่ีในการอดัสารท าความเยน็ให้มี

อุณหภูมิและความดนัสูงข้ึน โดยทัว่ไปแทบทุกเคร่ืองจะใชค้อมเพรสเซอร์แบบมิดชิด (Hermetic 
Compressor) 

2.  คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน (Condenser) ลกัษณะเป็นท่อขดงอเป็นแผงซ่ึงจะเห็นเป็น
ตะแกรงสีด าแผงใหญ่ขา้งหลงัเคร่ืองท าความเยน็ ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากสารท าความเยน็
เพ่ือให้ควบแน่นเป็นของเหลว โดยใชอ้ากาศเป็นตวัช่วยระบายความร้อน ซ่ึงมีทั้งแบบระบายธรรมชาติ
(Natural Convection) และแบบระบายโดยใชพ้ดัลมเป่า (Forced Convection)



3.   ลิน้ลดความดนั (Expansion Valve) หรือท่อแคพิลาร่ี (Capillary Tube) เป็นวาลว์
ระบายท าหนา้ท่ีลดความดนัของสารท าความเยน็

4.  อวีาปอเรเตอร์หรือคอยล์เยน็ (Evaporator) ลกัษณะเป็นท่อขดงอเป็นแผงท าหนา้ท่ีดูด
ความร้อนเขา้มาเพื่อให้สารท าความเยน็ระเหยกลายเป็นไอ

5.  สารท าความเยน็หรือน า้ยา (Refrigerant) เป็นสารท างานท่ีอยูใ่นระบบของเคร่ืองท า
ความเยน็ เป็นสารบริสุทธ์ิประเภทสารประกอบมีจุดเดือดต ่า

ส าหรับส่วนประกอบอ่ืนท่ีช่วยในการท างานของเคร่ืองให้สมบูรณ์ข้ึน มีดงัน้ี
1.  แอคคิวมูเลเตอร์ (Accumulator) เป็นท่ีพกัของน ้ายาหลงัจากท่ีออกจากคอยลเ์ยน็ ท า

หนา้ท่ีเป็นตวัแยกไอน ้ายาออกจากน ้ายาเหลว เพ่ือให้มีเฉพาะส่วนท่ีเป็นไอเท่านั้นท่ีถูกส่งกลบัไปยงั
คอมเพรสเซอร์เพ่ือป้องกนัการเสียหาย

2.  ท่อทางดูดของคอมเพรสเซอร์ (Suction Line) ส่วนของท่อท่ีต่อเช่ือมระหว่างคอยลเ์ยน็
กบัคอมเพรสเซอร์เป็นทางเดินกลบัของน ้ายา

3.  ท่อทางอดัของคอมเพรสเซอร์ (Discharge Line) ส่วนของท่อท่ีต่อเช่ือมระหวา่งคอยล์
ร้อนกบัคอมเพรสเซอร์เป็นทางเดินน ้ายาไปสู่ระบบ

4.  ท่อระบายความร้อนน ้ามนัเคร่ือง ช่วยในการระบายความร้อนของน ้ ามนัหล่อล่ืน
คอมเพรสเซอร์



1) คอยล์เยน็

2) Accumulator

3) Heat exchanger

4) ท่อทางดูด

5) คอมเพรสเซอร์

6) ท่อทางอดั

7) คอยล์ร้อน

8) Filter drier

9) Capillary tube

10) ท่อระบายความร้อนน า้มันเคร่ือง

5.  ฟิวเตอร์ ดรายเออร์ (Filter Drier) เป็นตวัเก็บความช้ืนและกรองส่ิงสกปรกท่ีอาจจะมี
ในวงจรก่อนเขา้ล้ินลดความดนัหรือท่อแคพิลาร่ี เพ่ือป้องกนัการอุดตนั

รูปที่ 2.10  โครงสร้างแสดงส่วนประกอบของเคร่ือง 



การท างานของเคร่ืองท าความเยน็ชนิดอดัไอทางกลเบือ้งต้น
(Mechanical Vapor-Compression Refrigeration Operation)

เม่ือรวมส่วนประกอบของเคร่ืองท าความเยน็ในขอ้ 2.3 เขา้ดว้ยกนั จะท าให้ระบบการ
ท างานของเคร่ืองท าความเยน็ขั้นพ้ืนฐานสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองท าความเยน็ท่ีท  างานชนิดอดัไอทางกล  
ดงัรูป 2.11 โดยมีการท างานดงัน้ี

1.  คอมเพรสเซอร์จะอดัสารท าความเยน็จากสถานะไอ (ความดนัและอุณหภูมิต  ่า) ให้
กลายเป็นไอร้อนยิง่ยวด ซ่ึงจะท าให้อุณหภูมิและความดนัสูงข้ึน

2.  สารท าความเยน็ท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์จะไหลเขา้ไปในคอยลร้์อนเพื่อระบายความ
ร้อนจากการอดัตวัออก ซ่ึงถา้เป็นการระบายแบบธรรมชาติจะอาศยัหลกัการหมุนเวียนของอากาศร้อน
ท่ีลอยตวัข้ึนและอากาศเยน็ท่ีไหลมาแทนท่ี ส าหรับเคร่ืองขนาดใหญ่ท่ีมีแผงคอยลท่ี์ใหญ่เทอะทะ
อาจจะใชพ้ดัลมช่วยเป่าเพ่ือระบายความร้อนดว้ย สารท าความเยน็จะค่อย ๆ ควบแน่นและจะอยูใ่น
สภาวะของเหลวความดนัสูงและอุณหภูมิต  ่าลงเล็กนอ้ยขณะท่ีไหลออกจากคอยลร้์อน 

3.  เม่ือสารท าความเยน็ไหลเขา้ไปในล้ินลดความดนัหรือท่อแคพิลาร่ี ความดนัและอุณหภูมิ
ของสารท าความเยน็จะลดลงจนเท่ากบัสภาวะก่อนเขา้คอมเพรสเซอร์ มีบางส่วนจ านวนเล็กนอ้ยเปล่ียน
สถานะกลายเป็นไอ แต่สภาวะส่วนใหญ่ยงัคงเป็นของเหลวอยู ่(เรียกวา่สภาวะของผสม) 



4.  สารท าความเยน็ (ในรูปของผสม) ในส่วนท่ีเป็นของเหลวจะคืนสู่สถานะไอ โดยการดูด
ความร้อนมาจากห้องเยน็ผา่นคอยลเ์ยน็ เม่ือห้องเยน็สูญเสียความร้อนไปความเยน็จึงเกิดข้ึน จากนั้นวฎั
จกัรจะด าเนินการซ ้ าอีกคร้ัง

A  ห้องเยน็ มีแผงคอยล์เยน็
B  คอมเพรสเซอร์
C  ลิน้ลดความดนั

รูปที่ 2.11  การท างานเบือ้งต้นของเคร่ืองท าความเยน็ 



ส่วนประกอบและการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ชนิดดูดซึมเบือ้งต้น
(Parts & Operation of an Absorption Refrigeration)

เคร่ืองท าความเยน็ชนิดน้ีเป็นตน้แบบของตูเ้ยน็ในอดีตซ่ึงในปัจจุบนัก็ยงัคงมีใชอ้ยู่ ส่ิงท่ี
น่าสนใจส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ชนิดดูดซึมน้ีอยูท่ี่ 1) การท่ีไม่มีช้ินส่วนใดเคล่ือนไหว และ 2) การ
ใชก้๊าซหรือโพรเพนเป็นตน้ก าเนิดพลงังานแทนไฟฟ้า ตามหลกัการก็คือ ความร้อนในรูปของการเผา
ไหม้ ก๊าซหรือโพรเพนก่อให้เกิดความเยน็ภายในเคร่ืองท าความเยน็ข้ึน

เคร่ืองท าความเยน็ชนิดดูดซึมน้ีนิยมใชแ้อมโมเนียเป็นสารท าความเยน็และน ้าเป็นสาร ดูด
ซึม เรียกวา่อควอ – แอมโมเนีย (Aqua-Ammonia) ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 5 ส่วน คือ

1.  เจเนอเรเตอร์หรือหม้อต้ม (Generator) ท าหนา้ท่ีตม้อควอ – แอมโมเนีย โดยรับความ
ร้อนมาจากก๊าซหรือโพรเพน

2.  ห้องแยกไอ (Separator หรือ Dephlegmator) ท าหนา้ท่ีแยกไอแอมโมเนียออกจากน ้า
3.  คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน (Condenser) ลกัษณะเป็นท่อขดงอเป็นแผงท าหนา้ท่ี

ระบายความร้อนออกจากไอแอมโมเนียเพ่ือให้ควบแน่นเป็นแอมโมเนียเหลว
4.  อวิาปอเรเตอร์หรือคอยล์เยน็ (Evaporator) ลกัษณะเป็นท่อขดงอเป็นแผงท าหนา้ท่ีดูด

ความร้อนออกจากแอมโมเนียเหลวเพื่อให้ระเหยกลบัไปเป็นไอแอมโมเนีย ท าให้บริเวณนั้นเยน็ลง



5.  ห้องดูดซึมหรือห้องดักของเหลว (Absorber or Liquid Receiver) เป็นท่ีท่ีไอ
แอมโมเนียกบัมารวมกบัน ้าเพ่ือแลกเปล่ียนความร้อนซ่ึงกนัและกนั

ทั้ง 5 ส่วนจะรวมกนัได้ เคร่ืองท าความเยน็แบบดูดซึมใชแ้อมโมเนียเป็นสารท างาน ซ่ึง
อาจจะมีการเพ่ิมอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนช่วยในการท างานดว้ย ดงัรูป 2.13 

รูปที่ 2.12  ส่วนประกอบของเคร่ืองท าความเยน็แบบดูดซึม 



การท างานของระบบท าความเยน็แบบดูดซึม เม่ือพิจารณารูป 2.12 เป็นดงัน้ี
1.  ความร้อนถูกป้อนเขา้หมอ้ตม้ (QG) โดยความร้อนไดม้าจากการเผาสารประกอบ

ประเภทก๊าซ โพรเพนหรือเคโรซีน
2.  ภายในหมอ้ตม้จะบรรจุดว้ยสารละลายของแอมโมเนียกบัน ้า ความร้อนจะท าให้

อุณหภูมิของสารละลายสูงข้ึนจนกระทัง่ถึงจุดเดือดของแอมโมเนีย เน่ืองจากจุดเดือดของแอมโมเนียต ่า
กวา่น ้า แอมโมเนียจะเดือดก่อนน ้ า

3.  สารละลายท่ีเดือดจะไหลผา่นเขา้หอกลัน่ ไอแอมโมเนียจะแลกเปล่ียนความร้อนกบัน ้า
ภายในหอกลัน่จะไหลออกไปสู่คอยลร้์อน (7) ขณะท่ีน ้าควบแน่นตกกลบัลงมา (4) และผา่นลงไปรอท่ี
ห้องดูดซึม (6)

4.  ภายในคอยลร้์อน ไอแอมโมเนียจะระบายความร้อน (QC) ออกเพ่ือควบแน่น ส่วนท่ีเป็น
แอมโมเนียเหลวจะไหลต่อไปยงัคอยลเ์ยน็ (8-9-10)

5.  แอมโมเนียเหลวจะถูกผสมกบัก๊าซไฮโดรเจนขณะไหลเขา้ไปในคอยลเ์ยน็ เพื่อดูดความ
ร้อน (QE) เขา้ไป จึงท าให้เกิดความเยน็ข้ึนในบริเวณนั้น

6.  ไอแอมโมเนียกบัก๊าซไฮโดรเจนจะไหลเขา้ห้องดูดซึม (11-12) ไปรวมกบัน ้าท่ีควบแน่น
รออยู่



7.  แอมโมเนียจะรวมตวักบัน ้าเป็นสารละลายและปล่อยก๊าซไฮโดรเจนให้ไหลกบัไปท่ี
คอยลเ์ยน็ สารละลายอควอแอมโมเนียจะถูกป๊ัมดูดกลบัไปเขา้หมอ้ตม้ เพ่ือท างานเป็นวฏัจกัรต่อไป

ในกรณีท่ีเคร่ืองท าความเยน็มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั อาจจะไม่ตอ้งใชป๊ั้มช่วยในการท างาน
ดงัรูปท่ี 2.13 และวางห้องดูดซึมไวเ้หนือคอยลเ์ยน็ โดยใชแ้รงโนม้ถ่วงท าให้ของเหลวไหลลงมาเอง
อาจจะตอ้งมีล้ินตรวจสอบแบบไหลทางเดียว (One Way Check Valve) กั้นไวร้ะหวา่งคอยลร้์อนและ
ห้องดกัของเหลวเพ่ือกั้นไม่ให้ของเหลวไหลยอ้นกลบัไปยงัคอยลร้์อน นอกจากน้ียงัตอ้งมีช่องดกัไอ
(Restrictor) คอยควบคุมการไหลผา่นเขา้ไปในคอยลร้์อนดว้ย

รูปที่ 2.13 เคร่ืองท าความเยน็ชนิดดูดซึมขนาดเลก็ 



หลกัการเลอืกขนาดของเคร่ืองท าความเยน็
1.   หลกัการพจิารณาตามอณุหภูมิของตู้
ในการเลือกขนาดของเคร่ืองท าความเยน็ จะตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบและปริมาณของอาหารท่ีจะเกบ็

อุณหภมิูของอาหารควรพิจารณาจากชนิดของอาหารและระยะเวลาท่ีจะเกบ็ ตารางท่ี 2.1 ไดใ้ห้ขอ้มลูดงักล่าวไว้ อน่ึง
ระยะเวลาท่ีให้ไวใ้นตารางนั้นเป็นค่าเฉล่ียท่ีสามารถเกบ็อาหารใหส้ดอยูไ่ด้ ถา้ตอ้งการเกบ็ไวน้านกวา่ค่าเฉล่ียจะตอ้ง
ค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย

2.   หลกัการประมาณความร้อนของผลติภัณฑ์ท่ีจะน าไปแช่
โดยทัว่ไป อุณหภมิูของผลิตภณัฑม์กัจะมีสูงกวา่อุณหภมิูของห้องเยน็ก่อนท่ีจะน าไปแช่ ดงันั้น เม่ือท า

การเกบ็ผลิตภณัฑไ์วใ้นหอ้งเยน็จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนข้ึน จนกระทัง่ผลิตภณัฑมี์อุณหภมิูลดต ่าลงจนเท่ากบั
อุณหภมิูของหอ้งเยน็ ซ่ึงในขณะเดียวกบัอุณหภมิูของห้องเยน็กต็อ้งสูงข้ึนดว้ย เพราะรับความร้อนมาจากผลิตภณัฑ์
ดงันั้น ถา้ตอ้งการควบคุมอุณหภมิูของหอ้งเยน็ให้คงอยูต่  ่ากวา่อุณหภมิูของผลิตภณัฑต์ลอดเวลา ตอ้งทราบปริมาณ
ความร้อนท่ีถ่ายเทมาจากผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประเมินไดจ้ากมวล ความร้อนจ าเพาะ อุณหภมิูก่อนน าไปแช่ของ
ผลิตภณัฑ์ ดงัสมการท่ี 2.1

Q  =  (m)(c)(T) (2.1)
โดยท่ี Q = ปริมาณความร้อนเป็น BTU

m = มวลของผลิตภณัฑเ์ป็นปอนด์ (lb)
c = ความร้อนจ าเพาะเหนือกวา่จุดแขง็ตวั (BTU/lbF)
T = อุณหภมิูท่ีเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์ (F)


