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งานวจิยัช้ินน้ีไดท้  าการศึกษาถึงวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนโดยการติดตั้งแผงระบายความร้อนดว้ยน ้า  (COOLING PAD) โดยปรับอตัราการไหลของน ้าท่ี
ไหลผา่นแผงระบายความร้อนดว้ยน ้า เพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากแผงระบายความร้อน
ใหไ้ดม้ากข้ึน 
 จากการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด  41,000  Btu/hr   พบวา่เม่ือท า
การติดตั้งแผงระบายความร้อนดว้ยน ้า  (COOLING PAD) ประกอบเขา้กบัแผงคอลย์ร้อนเดิมของ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยการปรับอตัราการไหลของน ้าเป็น sm /10158.3 35

(0.5 gal/min), sm /10316.6 35  (1.0 gal/min) และ sm /10475.9 35  (1.5  gal/min)  ผลการ

ทดลองสรุปวา่อตัราการไหล sm /10475.9 35  (1.5 gal/min)   ช่วยในการระบายความร้อนออก
จากแผงระบายความร้อนไดดี้ท่ีสุด โดยเฉล่ีย 16.04 % อุณหภูมิของอากาศท่ีแผงระบายความร้อนท่ี
แผงระบายความร้อนลดลงโดยเฉล่ีย 2.35 องศาเซลเซียส  ขณะท่ีอตัราการท าความเยน็ท่ีคอยลเ์ยน็
เพิ่มข้ึน1.885 % ค่า COP เพิ่มข้ึน 44.03 % และ EER  เพิ่มข้ึน 43.98 % ซ่ึงเป็นผลใหอ้ตัราการใช้
พลงังานไฟฟ้าลดลงโดยเฉล่ีย 157.963 W  หรือ 3.7 %  
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A STUDY IN EFFICIENCY OF CONDENSER COOLING PAD 
 
 

ABSTRACT 
BY 

SOONTHORN WONGSEN 
 
 This research investigates a method to increase energy efficiency of a split-type Air-
conditioner by installing   the cellulose condenser (cooling pad) by fine flow rate of the water that 
flows through the cooling pad , for help in letting off heat departs the cooling pad can more.  
 Experimental results from a 41,600 Btu/h Air-conditioner indicated that, as installing the 
cooling pad , into the condenser, by fining rate flow rate of the water is  sm /10158.3 35  
(0.5gal/min), sm /10316.6 35  (1.0 gal/min) , and sm /10475.9 35  (1.5 gal/min) , the experiment 
concludes flow rate sm /10475.9 35  (1.5 gal/min) , temperature of air at the cooling pad was 
reduced on the average by   2.35 C resulting in an increase of heat rejection of 16.04 %, the 
cooling rate increased on the average by 1.885 %. Measurement of the power consumption of the 
unit revealed that the unit power consumption was reduced by157.963 W or 3.7 % resulting in an 
increase COP by 44.03 % and EER by 43.98 % 
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Mw Molecular Weight ของน ้า = 18.01534 - 

 อตัราการไหลของ R 22 kg/hr 

P ความดนั kPa 

Q อตัราการน าความร้อน W 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย มิติ 

 ความร้อนท่ีถ่ายเท kW 
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R2 ความตา้นทานความร้อนต่อการน าความร้อน  C/W 
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 งานของเคร่ืองอดั W 

 อตัราส่วนความช้ืนในอากาศ kg/kg dry air 

 ความหนาแน่นของน ้า kg/m3 

 ค่าการแผรั่งสีความร้อนของวตัถุนั้น ๆ - 

 ค่าการดูดกลืนรังสีความร้อน m2/s 

              ค่าคงท่ีสตีแฟนและโบลซ์แมน W/m2k 

 ความช้ืนสัมพทัธ์ % 
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สัญลกัษณ์ก ากบัล่าง 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

a อากาศ,สมบูรณ์ 
c หรือ comp คอลย์ร้อน 

e คอลย์เยน็ 
f ของเหลว 
g ไอน ้า 
i ขาเขา้,ขา้งใน 
o ขาออก,ขา้งนอก 
s อ่ิมตวั 

sur ส่ิงแวดลอ้ม 
v ก๊าซ 
w น ้า,ไอน ้า 
x ทิศทาง x ใดๆ 
 เร่ิมตน้,ของไหล 

1 ดูดเขา้เคร่ืองอดั 
2   ออกจากเคร่ืองอดั 
3 ออกจากแผงระบายความร้อน 
4 ลดความดนั 

 
 
 
 
 
 
 




