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บทคัดยอภาษาไทย 

วิทยานิพนธนี้ศึกษาและวิจัย การออกแบบ สรางและทดลองระบบทําความเย็นแบบดูด

ซึม และมุงแกไขปญหาการควบคุมปริมาณสารทํางานที่พบในงานวิจัยที่ผานมา  สารทํางานที่ใช

ในระบบคือ สารละลายแอมโมเนีย-น้ํา ใชแหลงพลังงานความรอนจากไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงกาซชีวภาพของเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาในฟารหมู  โดยไอเสียดังกลาวมีอุณหภูมิ

เฉลี่ย 440 Co  ไดปริมาณความรอนจากไอเสีย 47 kW   โดยไดออกแบบและสรางระบบทําความ

เย็นแบบดูดซึมขนาด 4 TR  และอุณหภูมิของเครื่องทําระเหย 4 Co  เมื่อทําการทดสอบพบวา 

อุณหภูมิสารทํางานออกจากอีแวปเปอรเรเตอร -0.51 Co  และอุณหภูมิภายในหองเย็นต่ํากวา  4 

Co  ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น (COP) 0.25  โดยระบบสามารถทํางานได

อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการทดสอบ 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง  ไมพบปญหาการทวมของ

สารละลายเหลวที่เจนเนอเรเตอร  ไมพบปญหาสารละลายมีความเขมขนลดลงที่คอนเดนเซอร  ไม

พบปญหาการกลั่นตัวไมตอเนื่องของสารทํางานในสภาวะกาซ  การควบคุมปริมาณสารทํางานใน

ระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหแก

ระบบความรอนรวม (CHP)  จากเดิมผลิตกระแสไฟฟาเพียงอยางเดียวมีประสิทธิภาพรวม 

19.37% เพิ่มเปน 26.49%  เมื่อผลิตกระแสไฟฟารวมกับการนําความรอนกลับมาใชประโยชน 

การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรพบวาระบบทําความเย็นแบบดูดซึมขนาด 4 TR  ไมมี

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเมื่อเทียบกับเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอที่มีขนาดเทากัน อยางไรก็

ตามถาคาไฟฟาเพิ่มข้ึนเปน 3.8 บาทตอหนวย หรือระบบทําความเย็นแบบดูดซึมมีขนาดมากกวา 

6 TR  จะทําใหระบบมีความคุมคาดานเศรษฐศาสตร 
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ABSTRACT 

 The research objectives are to design, construct, evaluate thermal 

performance, and improve working fluid control strategy of an absorption cooling 

system. The working fluid used is ammonia-water. The heat source is exhaust gas from 

a biogas-fueled electricity generator. The average exhaust gas temperature is 440 Co . 

The estimated energy available is 47 kW . The constructed absorption system capacity 

is 4 TR  at 4 Co  evaporating temperature. The conducted experiments showed that the 

minimum evaporating temperature is -0.51 Co . The Coefficient of Performance (COP) 

was 0.25. The constructed system was operated 8 hours per day for 3 days without any 

problem. There was no sign of overflow and under flow of the working fluid. The 

concentration of the working fluid was also in the predicted ranges. It was found that the 

thermal efficiency of the combined heat and power system was increased from 19.37% 

to 26.49% after the waste heat was used to produce cooling.  

 Economic analysis was carried out. It was found that the 4 TR  system was not 

economic feasible when compared to vapour compression at the same cooling size. 

However, if the electricity cost was increased to 3.8 kWhBath /  or the cooling capacity 

is over 6 TR , the absorption will be economic competitive. 
 

 


