
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

โดย

นาย ตรรีัตน์ คณุุทัย

(ผู้จัดการ แผนก Product และ Warranty Service)



สภาวะการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะดงันี้

อุณหภูมิอากาศที่เข้าไประบายความร้อนให้เครื่องคอนเด็นซิ่งจะต้องไม่เกิน 43 องศาC



Pabs
แรงดันสมบูรณ์

Pg  (แรงดันที่อ่านจากเกจ)

แรงดันบรรยากาศ
14.7 PSI

Patm

Pabs

Pvac

29.92 นิ้วปรอท = 0 Pabs = 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้วแวคคั่ม (Psiv) = -14.7 Psig
1      นิ้วปรอท = 25,400 ไมครอน = 0.49 Psia = 14.21 Psiv = -14.21 Psig

แรงดันสมบูรณ์ =  แรงดันบรรยากาศ + แรงดันเกจ
PSIA (Pabs) =   Patm (14.7) + PSIG (Pg)



อุณหภูมิ

• น้้ามีจุดเดือดที่ 100   C หรือ 212   F 
• จุดเยือกแข็ง 0   C  หรือ 32   F
• สูตรมาตรฐานการแปลงอุณหภูมิจาก C ไปเป็น F

(  F-32)/9= C/5
การแปลงค่า C เป็น F
ให้เอาค่าที่เป็น C  คูณ 1.8 ได้เท่าไรให้บวกเพิ่มด้วย 32
การแปลงค่า F ไปเป็น C
ให้แปลงค่าที่เป็น F ลบ 32 ได้เท่าไรหารด้วย 1.8



อุณหภูมิกระเปาะแห้ง และ กระเปาะเปียก

• อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
– คือ อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเปาะแห้ง

• อุณหภูมิกระเปาะเปียก
– คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่หุ้มกระเปาะด้วยส้าลีหรือผ้าที่เปียกน้้า ถ้าอากาศแห้ง

มากอุณหภูมิที่อ่านได้จะต่้ากว่าอากาศชื้นเมื่อเทียบกับกระเปาะเปียก



หลักการปรับอากาศ

 ลดอุณหภูมิ
 ลดความชื้น
 การกระจายลม
 ความสะอาดของอากาศ



คอมเพรสเซอร์

40-45 ๐F

80 ๐F
อุณหภูมิในห้อง
และความชื้น 50%Rh

12 ๐F (5ºC)

120-125 ๐F

140-176 ๐F68 - 76 psig

260-280 psig

วัฏจักรการท าความเย็น

95 ๐Fอุณหภูมินอกห้อง

60 - 80 ๐C

4.4-6.67 ๐C

Superheat

(26.67 ๐C)

48.8-54.4 ๐C

(35 ๐C) 

15 ๐F (8.3ºC)
Subcooling



ปัญหา แรงดันดิจชาร์ท แรงดันซัคช่ัน ซุปเปอร์ฮีท ซับคูล กระแส

น้้ายามาก

น้า้ยานอ้ย

ตันทอ่ลิควิด

ลมผ่านคอยล์เย็นนอ้ย

คอยล์ ร้อนสกปรก

อุณหภูมิภายนอกต้่าเ กินไป

คอมฯเส่ือม

กระเปาะแอกแปนร่ัว

กระเปาะแอกแปนรัดไม่แนน่

หุ้มฉนวนทีก่ระเปาะไม่ดี

-อุณหภูมิที่ท่อดิจชาร์ทไม่ควรสูงเกินกว ่า 225 F เพราะน้ำมันจะไม่มีคุณหสมบ ัติในการหล่อ ล่ืนด ีเพียงพอ

โหลดที่แฟนคอยล์นอ้ย

โหลดที่แฟนคอยล์ปานกลาง

โหลดทีแ่ฟนคอยล์มาก 25-35 F

วิเคราะห์ปัญหาระบบน้้ายา

10-15 F

อุณหภูมิอากาศภายนอก-อณุหภูมิคอยลร์้อน

15-25 F



ข้อมูลที่ช่างต้องตรวจวัดเก็บค่ามาเพื่อการวิเคราะห์



ความปลอดภัย



1. สวมหมวกนิรภัยขณะท างาน

2. สวมแว่นนิรภัย

3. ใส่ถุงมือ

4. สวมรองเท้านิรภัย

5. ใส่จุดอุดหูเมื่อท างานในบริเวณเสียงดัง

6. ใส่กรองอากาศหายใจ

 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล



7. สวมสายกันตกเมื่อท างานในที่สูง

8. ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดเมื่อต้องใช้ไฟฟ้า

9. ปิดเมนไฟฟ้าก่อนที่จะท างานไฟฟ้า

10. ใช้ Lock Out / Tagout 

11. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทุกครั้ง

 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล



การเลือกต าแหน่งในการแขวนคอยล์เย็น
ต้องแขวนกับผนังหรือฝ้าเพดานที่แข็งแรงไม่มีผลต่อการสั่นต้องแขวนเครื่อง
กับสปริงลดแรงสั่นสะเทือน
ระยะห่างด้านบน ด้านข้างทั้งสองข้างเหมาะสมต่อการบริการดูจากคู่มือ
ต้องมีพื้นที่ในการให้บริการหรือการซ่อม
ไม่มีวัสดุหรือสิ่งของกีดขวางทางเข้าออกของลม
ไม่แขวนเครื่องที่ใกล้กับแหล่งความร้อน
ติดเครื่องโดยค้านึงถึงจุดต่อไปยังคอยล์ร้อนว่าสะดวกหรือไม่
ง่ายต่อการต่อท่อน้้าทิ้ง 
ความยาวท่อคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็นต้องไม่เกินกว่าที่ระบุในคู่มือติดตั้ง



การเลือกต าแหน่งในการวางคอยล์ร้อน
• พื้นที่ต้องระบายความร้อนได้ดี
• ต้องมีระยะห่างจากเครื่องอื่น หรือจากผนัง หรือระยะความสูงตามที่ก้าหนดไว้ใน

คู่มือติดตั้งเพื่อการซ่อมและบริการ
• ไม่วางเครื่องไว้ใต้รางระบายน้้าฝน
• ไม่วางคอยล์ร้อนโดยให้ทิศทางลมต้านกับกระแสลมออกจากคอยล์ร้อน
• ไม่วางคอยล์ร้อนไว้บริเวณที่มีไอจากท่อระบายน้้า
• ไม่ติดเครื่องปรับอากาศในบริเวณใกล้กับทะเลจะท้าให้อายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ
• ต้องไม่อยู่ใกล้กับแหล่งก้าเนิดความร้อน
• วางคอยล์ร้อนให้อยู่ในแนวระนาบไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่ง
• ต้องหลีกเสี่ยงการติดต้ังที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการติดตั้งหรือการบริการใน

ภายหลัง



ท่อน้าสารท้าความเย็น
• เลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้

เหมาะสมส้าหรับท่อน้้ายาที่เป็นแก๊ส
และของเหลว

• เลือกความหนาของท่อที่สามารถทน
ต่อแรงดันใช้งาน K L M

• ใช้ท่อและข้อต่อที่สะอาดไม่มีสิ่ง
สกปรกภายในท่อ

• เลือกแนวท่อให้มีข้องอน้อยที่สุด
• ถ้ามีการเชื่อมต่อท่อต้องมีการไล่

อากาศด้วยไนโตรเจนตลอดเวลาขณะ
ท้าการเชื่อมต่อท่อด้วยแรงดัน
ประมาณ 2-5 Psi



ท่อน้าสารท้าความเย็น

• หุ้มฉนวนความหนาอย่างน้อย 6 ม.ม. ที่ท่อดูดกรณีที่อุปกรณ์ลดแรงดันอยู่ที่คอยล์
เย็นหุ้ม 2 ท่อถ้าอุปกรณ์ลดแรงดันอยู่ที่คอยล์ร้อน

• รอยต่อฉนวนกันความร้อนต้องทากาวเพื่อป้องกันอากาศเข้าไป
• พันพลาสติก พีวีซีหุ้มฉนวนกันความร้อนพันจากล่างขึ้นบนส้าหรับภายนอก

อาคารเพื่อป้องกันน้้าฝนและแสงแดด หรือใช้สังกระสีหรือท่อหุ้ม
• ยึดท่อทั้งสองให้มีระยะห่างพอประมาณและรัดท่อให้ติดกับผนังอย่างแน่นหนา



แรงขันท่อ



การเดินสายไฟ

• ใช้สายไฟให้มีขนาด 125% ของโหลดสูงสุด
• เลือกอุปกรณ์ตัดตอนให้มีพิกัดกระแส 175% ของโหลดสูงสุด
• เทอร์โมสตัทต้องสามารถรองรับกระแสของมอเตอร์พัดลม
• กรณีใช้เบรคเกอร์ตัวเดียวควบคุมทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นต้องใส่ฟิวส์ป้องกัน

คอยล์เย็นด้วย
• ร้อยสายในท่อหรือแนบไปกับท่อน้้ายา
• ต้องต่อสายดินตามที่ก้าหนด
• ใช้สายไฟที่ต่อไปยังชุดพัดลมต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ม.ม2

• พยายามใช้สายไฟหลายสีหรือถ้าใช้สีเดียวก็ควรมีหมายเลขสาย



มาตรฐาน สายไฟ(L) สายศูนย์(N) สายดิน(G)

มอก.11 ด ำ เทำอ่อน เขยีว/เหลือง

อเมริกำ ด ำ(แดง) ขำว(เทำอ่อน) เขยีวหรือเขยีว/เหลือง

อังกฤษ แดง ด ำ เขยีว/เหลือง

น  ำตำล ฟ้ำ เขยีว/เหลือง

ฝร่ังเศส ด ำ ฟ้ำ เขยีว/เหลือง

เยอรมัน ด ำหรือน  ำตำล ฟ้ำ เขยีว/เหลือง

IEC น  ำตำล ฟ้ำ เขยีว/เหลือง

มาตรฐานสีฉนวนหุ้มสายไฟ



การเดินท่อน้้าทิ้ง

• ตั้งเครื่องให้ลาดเอียงไปทางท่อน้้าทิ้ง
เล็กน้อย

• ใช้ท่อพลาสติกความหนาอย่างน้อย 8.5 ม.ม
• ต้องท้าแทรปน้้าที่ออกจากเครื่องเพื่อไม่ให้

อากาศเข้าไปในท่อน้้าทิ้ง
• ความลาดเอียงท่ออย่างน้อย 1:100
• กรณีที่ต่อท่อน้้าทิ้งร่วมกันต้องดูด้วยว่า

ปริมาณน้้าที่ไหลในท่อหลักเพียงพอ
• กรณีที่ในบริเวณท่อน้้าทิ้งไม่มีการระบาย

อากาศอาจต้องหุ้มฉนวนกนัความร้อนความ
หนาอย่างน้อย 6 ม.ม.

• ต้องยึดท่อน้้าทิ้งให้ระดับความลาดเอียงคงที่
ไม่แอ่นหรือตกท้องช้าง



การท าสุญญากาศ

 ห้ามใช้สารท้าความเย็นไล่ระบบเด็ดขาด
 ตรวจสอบสายว่ามีการช้ารุดของสายหรือลูกยางภายในหรือไม่
 ต่อสายเกจปิดปลายสายด้านโลและด้านไฮ ( High )เดินแวคคั่มต่อแวคคั่มเกจเพื่อ

อุ่นน้้ามันประมาณ 15 นาทีทดสอบการรั่วสายเกจ
 เปิดวาล์วทั้งทางด้านแก๊สและสารเหลวเปิดออกให้สุดและขันเข้าเล็กน้อยเพื่อ

สามารถท้าสูญญากาศในระบบได้
 ต่อสายเกจด้านโลว์ (Low ) เข้าที่ท่อซัคชั่น แลด้านไฮเข้าที่วาล์วด้านสารเหลว

และสายกลางเข้าแวคคั่มปัมพ์
 แวคคั่มนาน 15 นาทีดูแวคคั่มเกจ(กรณีที่มีแวคคั่มเกจ) หรือดูที่เกจ

ด้านโลว์ (Low) ว่าเข็มชี้ขึ้นหรือไม่ ถ้ารั่วท้าการขันสายให้แน่นถ้าไม่รั่ว
 เติมสารท้าความเย็นสภาพแก๊สประมาณ 5 Psig



การท าสุญญากาศ

 ทิ้งไว้นานประมาณ 15 นาที
 ท้าสุญญากาศต่ออีก 30 นาที
 เติมสารท้าความเย็นเหลวเข้าที่ด้านดดูพอประมาณ
 ทิ้งไว้สักพักทา้การเดินเครื่องจนกระทั่งแรงดันด้านดดูอยู่ที่ประมาณ

60-80 Psig
 ท้าการปรับน้้ายาตามขั้นตอนการเติมสารท้าความเย็น
 ขันวาล์วบริการเพื่อปิดสายเกจ ถอดสายเกจ
 ตรวจหารั่วที่วาล์ว
 ปิดฝาครอบวาล์วด้วยมือหรือประแจ



แวคคั่มเกจแบบเข็ม

การน้าไปใชก้ับแวคคั่มปั๊ม

แวคคั่มเกจแบบตัวเลข

ใช้แวคคั่มตรวจสอบสายแวค



ตรวจสอบยางควรใช้แบบยางจะดกีว่าแบบเทฟล่อน





การเลือกขนาดท่อน้้ายา



การเลือกขนาดท่อน้้ายา



การเลือกขนาดท่อน้้ายา



การเลือกขนาดท่อน้้ายา



การเพิ่มปริมาณน้้ายาตามขนาดท่อ Liquid

Kg.



การดัดท่อ

วัดความยาวท่อ ท่อต้องปิดหัวท้าย

คลี่ท่อเป็นเส้นตรง ตัดท่อด้วยคัตเตอร์ตามระยะที่วัด



การดัดท่อ

ระยะวัดด้านซ้ายหรือขวาถ้าดัดมุม90องศาขึ้นไป

ถ้าดัดมุม 45 องศาจรดระยะวัดที่ 45



การบานแฟลร์



การบานแฟลร์



ขนาดทอ่รนูอก (มม.) B +0, -0.4

R410A R22

6.35 9.1 9.0

9.52 13.2 13.0

12.7 16.6 16.2

ขนาดทอ่ รนูอก (มม.) ความหนา

A (มม.)

ชดุบานแฟลร ์

R410A  แบบบีบ

ชดุบานแฟลร์แบบเก่า

แบบบีบ แบบปีกผเีสือ่

1/4 6.35 0.8 0 ถึง 0.5 1.0 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.5

3/8 9.52 0.8 0 ถึง 0.5 1.0 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.5

1/2 12.70 0.8 0 ถึง 0.5 1.0 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.5

5/8 15.88 1.0 0 ถึง 0.5 1.0 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.5



ท่อน้ าทิ้ง

 ท่อน้้าทิ้งต้องมีขนาดความหนา 8.5 เดินท่อน้้าทิ้งแยกหรือรวมกับท่อ
น้้ายาก็ได้

 ระดับท่อน้้าทิง้ต้องลาดเอียงเพื่อไม่ให้น้้าค้างในท่ออันจะท้าให้เกดิ
หยดน้้าเกาะทอ่ได้

 ต้องตีกิ๊ปรัดท่อน้้าท้ิงตามความเหมาะสม
 ควรจะถามผู้ใช้ในเรื่องต้าแหน่งท่อน้้าทิ้ง
 ต้าแหน่งในการวางปลายท่อน้้าทิ้งต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีมีกลิ่นเหม็น
 ถ้าท่อปลายท่อน้้าทิ้งอยู่ในบริเวณที่มีกลิน่ต้องท้าแทรปเพื่อดักกลิ่น



เปลวไฟในการเชื่อมท่อ

การจุดเปลวไฟที่ถูกต้องและมีความปลอดภยั มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. เปิดวาล์วท่ีหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนอย่างช้า ๆ จนสุดเกลียว

3. เปิดวาล์วท่ีหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนเพียงครึ่งรอบและปล่อยประแจคาไว้ ที่
ก้านลิ้น หากเกิดอุบัติเหตุจะได้ปิดทันท่วงที

4. ปรับความดันของออกซิเจนและอะเซทิลีน โดยการหมุนสกรูปรับความดัน

• ออกซิเจนปรับความดันให้ได้ 3 - 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

• อะเซทิลีนปรับความดันให้ได้ 3 - 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

5. เปิดวาล์วอะเซทิลีนท่ีด้ามเชื่อมอย่างชา้ ๆ เพื่อใหแ้กส๊อะเซทิลีนไหลออกไปท่ี
ปลายหัวทิพ 

6. เตรียมจุดเปลวไฟโดยถืออุปกรณ์จุดไฟแก๊สไว้ในมือท่ีไม่ถนัด โดยใช้มือ ท่ีถนัด
ถือด้ามเชื่อมไว้ เพื่อจุดไฟ อย่าหันหัวทิพเข้าหาตัวเอง หรือเข้าใกล้วัตถุไวไฟ 
แล้วจึงท้าการจุดเปลวไฟ 



เปลวไฟในการเชื่อมท่อ (ต่อ)
การปรับเปลวไฟเชื่อม 

การปรับเปลวไฟเชื่อมกระท้าได้ โดยการปรับวาล์วของแก๊สอะเซทิลีนที่ด้ามเชื่อม  (ปฏิบัติต่อเน่ืองจากข้อ  6)    โดยการหมุนวาล์วช้า ๆ     จน
ได้เปลวไฟที่มีควันไฟน้อยที่สุดและอย่าให้เปลวไฟขาดจากหัวทิพ    หลังจากนั้นหมุนวาล์วของแก๊สออกซิเจนที่ด้ามเชื่อมช้า ๆ  จะท้าให้ได้เปลวไฟ  3  
ลักษณะ   ตามสัดสว่นการผสมแก๊สออกซิเจนดังน้ี 

 1. เปลวลดหรือเปลวคาร์บอนมาก  (CARBURIZING  FLAME)  

เปลวลดหรือเปลวคาร์บอนมาก  ซึง่บางคร้ังก็จะเรียกเปลวคาร์บูไรซิงค์  เป็นเปลวไฟที่มีลักษณะเป็นกรวย  3  ชั้น  เกิดจากปรับหมุนวาล์ว
ของแก๊สออกซิเจน  ออกมาผสมกับแก๊สอะเซทิลีนในอัตราส่วนผสมที่น้อยกว่าแก๊สอะเซทิลีน  ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่  1  แสดงลักษณะของเปลวลด 

จากรูปที่   1 เป็นคุณลักษณะของเปลวลด  3X  ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของแก๊สอะเซทิลีนมากกว่าออกซิเจน  3  เท่า    และสามารถปรับอัตราส่วนผสมนี้ได้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละงาน  เช่น  เปลวลด  2X   ซึ่งจะให้ค่าความร้อนเพิ่มจากเดิม



เปลวไฟในการเชื่อมท่อ (ต่อ)
2.  เปลวกลาง  (NEUTRAL FLAME)  

เปลวกลางเป็นเปลวไฟที่มีลักษณะเป็นกรวย   2  ชั้น  ชั้นในเป็นกรวยมน เกิดจาการปรับหมุนวาล์วของแก๊สออกซิเจนออกมาผสมกับแก๊ส
อะเซทิลีนในอัตราส่วนผสมที่เท่ากัน  ท้าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โลหะเหล็กที่ถูกเผาด้วยเปลวนี้  จะหลอมเหลวได้อย่างใสและสะอาด  จงึใช้ส้าหรับการ
เชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด  การตัดโลหะและการแล่นประสาน  ซึ่งมีลักษณะเปลวไฟ  ดังแสดงในรูปที่   2

รูปที่  2  แสดงลักษณะของเปลวกลาง  



เปลวไฟในการเชื่อมท่อ (ต่อ)
3.   เปลวเพิ่มหรือเปลวออกซิเจนมาก (OXIDIZING  FLAME)

เปลวเพิ่มหรือเปลวออกซิเจนมาก   ซึง่บางครั้งเรียกว่า   เปลวอ๊อกซิไดซิงค์  เป็นเปลวไฟที่มีลักษณะเป็นกรวย  2  ชั้น  ชั้นในเป็นกรวยแหลมเปลว
นอกสั้นกว่าเปลวชนิดอ่ืน ๆ  เกิดจากการปรับหมุนวาล์วของแก๊สออกซิเจนออกมาผสมกับแก๊สอะเซทิลีนในอัตราส่วนผสมที่มากกว่าแก๊สอะเซทิลีน  
ท้าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  มีออกซิเจนเหลืออยู่ในเปลวเหมาะสมสา้หรับการเชื่อมบรอนซ์  การแล่นประสาน  การอุ่นชิ้นงาน  เหล็กหล่อก่อน
เชื่อมแต่ไม่เหมาะสมส้าหรับการเชื่อมเหล็ก  เพราะจะท้าให้แนวเชื่อมไม่แข็งแรง    ซึ่งมีลักษณะของเปลว   ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่  3  แสดงลักษณะของเปลวเพิ่ม

การปิดแก๊ส

1. ปิดวาล์วอะเซทิลีนก่อน  แล้วปิดวาล์วออกซิเจนที่ด้ามเชื่อมแก๊ส 

2. ปิดวาล์วที่ท่อทั้งออกซิเจนและอะเซทิลีน 

3. เปิดวาล์วอะเซทิลีนและออกซิเจนที่ด้ามเชื่อม  เพื่อปล่อยแก๊สที่ค้างใน สายยางออก 

4. คลายสกรูที่อุปกรณ์ปรับความดันของแก๊สทั้งสอง 



วิธีการเติมสารท าความเย็นอย่างถูกต้องมดี้วยกันดังนี้

1. เติมโดยการชั่งน้ าหนัก

2. ใช้ตารางเติมสารท าความเย็น

3. โดยใช้ตามองสาร

4. ใช้การวัดด้วยความร้อนยิ่งยวด

5. ใช้การวัดด้วยความเย็นยิ่งยวด



การเติมสารท้าความเย็นแบบความร้อนยิ่งยวด
Superheat charging method

ใช้กับสารท้าความเย็น R-22 ที่มีการใช้อุปกรณ์ลดแรงดันแบบรูเข็มที่มีชื่อเรียกว่า
แคปทิว โอลิฟิกส์ รีสตีทเตอร์ โฟลเลเตอร์ การเติมสารท้าความเย็นแบบนี้ไม่สามารถ
ใช้แรงดันเป็นเกณฑ์ในการเติมสารท้าความเย็นได้เพราะแรงดันสารท้าความเย็นจะ
แปรผันตามอุณหภูมิอากาศภายนอก และโหลดภายในห้องถ้าเราทราบอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกและวัดค่าภาระความร้อนในห้องได้เราก็จะหาค่าความร้อนยิ่งยวดที่เหมาะสม
ในการเติมสารท้าความเย็นได้อย่างถูกต้อง



สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเติมสารท าความเย็นแบบความร้อนยิ่งยวด

1. ตัวเครื่องทั้งข้างนอกและข้างในต้องสะอาด
2. ตรวจสอบพัดลมทั้งข้างนอกข้างในว่าท้างานปกติ
3. ให้เครื่องท้างานที่อุณหภูมิต่้าๆเพื่อไม่ตัดการท้างานขณะเติมสารท้าความเย็น
4. ให้เครื่องท้างานที่โหลดสูงสุดหรือเปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
5. เดินเครื่องจนกระทั่งเริ่มมีความเย็นประมาณ 15-20 นาที ก่อนท้าการวัด
6. ถ้าสารท้าความเย็นในระบบน้อยต้องเติมเพิ่มก่อนเพื่อให้เครื่องท้าความเย็นได้บ้าง



7. วัดอุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อนด้วยกระเปาะแห้ง
8. วัดอุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์เย็นด้วยอุณหภูมิกระเปาะแห้งและเปียก
9. วัดแรงดันด้านต่้าด้วยเกจวัดแรงดัน
10. วัดอุณหภูมิท่อสารท้าความเย็นด้านต่้า
11. ใช้ตารางที่ 1 เพื่อหาค่าความร้อนยิ่งยวดของระบบที่สภาวะนั้นๆ
12. ใช้ตารางที่ 2 ดูค่าความร้อนยิ่งยวดที่ต้องการและกับค่าแรงดันที่อ่านได้

ว่าอุณหภูมิท่ออยู่ที่เท่าไร
13. ค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในตารางกับอุณหภูมิท่อยอมให้ได้± 5 

°F

สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเติมสารท าความเย็นแบบความร้อนยิ่งยวด



14. ถ้าอุณหภูมิท่อที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่ระบุในตารางเกินกว่า +5 °F เติมสารท้าความ
เย็นเพิ่ม

15. ถ้าอุณหภูมิท่อที่อ่านได้ต่้ากว่าค่าที่ระบุในตารางเกินกว่า -5 °F เอาสารท้าความ
เย็นออก

16. เมื่อเติมสารท้าความเย็นหรือเอาออกให้ดูค่าแรงดันและอุณหภูมิใหม่โดยยังใช้
ค่าความร้อนยิ่งยวดเดิม

สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเติมสารท าความเย็นแบบความร้อนยิ่งยวด



ตัวอย่างการเติมสารท าความเย็นแบบความร้อนยิ่งยวด

1. วัดอุณหภูมิลมเข้าคอยล์ร้อนได้
95 °F 

2. วัดอุณหภูมิกระเปาะเปียกลมเข้า
คอยล์เย็นได้ 70 °F 

3. ความร้อนยิ่งยวดคือ 18 °F 
4. ที่ค่าซุปเปอร์ฮีทที่ต้องการวัด

แรงดันด้านดูดได้ 70 Psig
5. อุณหภูมิที่ท่อดูดต้องได้ 59 °F 



ตารางที่ 1 ค่าความร้อนยิ่งยวดที่ต้องการ



ตารางที่ 2 อุณหภูมิท่อดูดที่ให้ได้ความร้อนยิ่งยวดที่ต้องการ



ขั้นตอนการเติมสารท้าความเยน็

• วัดปริมาณลมภายในห้องให้ได้ตามที่ออกแบบ ถ้าไม่ได้ต้องท้าการปรับ
รอบใหม่

• เดินเครื่องให้ท้างานจนห้องเริ่มมีความเย็นนานประมาณ 30 นาที
• แล้วท้าการปรับสารท้าความเย็นด้วยขั้นตอนการเติมแบบความเย็น

ยิ่งยวด



การเติมสารท าความเย็นแบบความเย็นยิ่งยวด
Subcool charging method

การเตมิสารท้าความเย็นแบบนี้ใช้กับสารทา้ความเย็นเฉพาะ R-22 และใช้อปุกรณ์ลด
แรงดันแบบแอกแปนชั่นวาลว์โดยค่าความเย็นยิ่งยวดที่เหมาะสมขึ้นกับความยาวท่อ
และการออกแบบคอยลร์้อนว่ามีค่าความเย็นยิ่งยวดที่เทา่ไร โดยปกติค่าความเย็น
ยิ่งยวดระบบปรบัอากาศอยู่ทีป่ระมาณ 10-15 °F ถ้าท่อยาวหรือสูงมากต้องมีค่าความ
เย็นยิ่งยวดสูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงเสียดทานในท่อท้าใหน้้้ายาเกิดการเดือด
เนื่องจากแรงเสียดทานในท่อ ทา้ให้แอกแปนฯท้างานได้ไม่เตม็ที่เพราะมีฟองก่อนเข้า
แอกแปนฯท้าให้วาวล์วเสียหายได้



สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเติมสารท าความเย็นแบบความเย็นยิ่งยวด

1. ตัวเครื่องทั้งข้างนอกและข้างในต้องสะอาด
2. ตรวจสอบพัดลมทั้งข้างนอกข้างในว่าท้างานปกติ
3. ให้เครื่องท้างานที่อุณหภูมิต่้าๆเพื่อไม่ตัดการท้างานขณะเติมสารท้าความเย็น
4. ให้เครื่องท้างานที่โหลดสูงสุดหรือเปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
5. เดินเครื่องจนกระทั่งเริ่มมีความเย็นประมาณ 15-20 นาที ก่อนท้าการวัด
6. ถ้าสารท้าความเย็นในระบบน้อยต้องเติมเพิ่มก่อนเพื่อให้เครื่องท้าความเย็นได้บ้าง



7. วัดแรงดันด้านสูงด้วยเกจวัดแรงดัน
8. วัดอุณหภูมิท่อสารท้าความเย็นด้านสูง
9. ใช้ตารางที่ 3 เพื่อดูอุณหภูมิท่อด้านสูงที่แรงดันและค่าความเย็นยิ่งยวด
10. ค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิท่อด้านสูงในตารางกับอุณหภูมิท่อที่

วัดได้ยอมให้ได้±3 °F
11. ถ้าอุณหภูมิท่อด้านสูงสูงกว่าอุณหภูมิที่ระบุในตารางเกิน +3 °F เติมสาร

ท้าความเย็น ถ้าต่้ากว่า - 3 °F เอาสารท้าความเย็นออก

สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเติมสารท าความเย็นแบบความเย็นยิ่งยวด



ตัวอย่างการเตมิสารท าความเย็นแบบความเย็นยิ่งยวด

1. ต้องการความเย็นยิ่งยวด 10°F 

2. วัดแรงดันทอ่ด้านสูงได้ 243 Psig
3. อุณหภูมิท่อด้านสูงต้องได้ 105°F 



ตารางที่ 3 อุณหภูมิท่อสารเหลวที่ต้องการ



การตรวจสอบกรดและความชื้น



1. ต่อชุดทดสอบเข้ากับท่อดูดที่วาล์วบริการ

2. ให้สารท าความเย็นไหลผ่านหลอด 10 นาที

3. เอาชุดทดสอบออก

4. เปรียบเทียบสีกับตารางมาตรฐาน

 การทดสอบกรดและความชื้นในระบบ



 การต่อชุดทดสอบ





ถ้าพบว่าค่าความเป็นกรดอยู่ที่ช่วง 1-7 ต้องท าการแก้ไขดังนี้

1. ปล่อยสารท าความเย็นออกหรือใช้เครื่องกักเก็บสารท าความเย็น

2. เปลี่ยนไดเออร์ด้านดูดและด้านสารเหลวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

3. แวคคั่ม 3 ขั้นตอน

4. เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง

5. วัดกรดความชื้นอีกครั้ง

 การแก้ไขเมื่อพบความเป็นกรดเกิน



 การท าสุญญากาศ 3 ขั้นตอน



เมื่อค่าความเป็นกรดอยู่ในช่วง Low-High ต้องท าความสะอาดระบบดังนี้

1.  เอาสารท าความเย็นออกจากระบบ

2. เปลี่ยนหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ลดแรงดัน

3. เปลี่ยนไดเออร์ใส่ไดเออร์ด้านสารเหลวขนาดใหญ่ขึ้น

4. แวคคั่ม 3 ขั้นตอน

5. เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง

6. วัดกรดความชื้นอีกครั้ง

 การแก้ไขเมื่อพบความชื้นในระบบเกิน


